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edeceğin bildirmiş 

(Yazısı 2 inci sayıfada) 
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......... -... ············~-n·ça·k· .... · .. 11r;:rıen .. ııer~·-.. -······ıı 
Hatay'ın muhtariyeti mücadelesinde 

Tür lerle berciberdir 
lskfmlerun, (Pususi muhabirimiz d.c11) - Cmnuri- r4<faki Hınç.ak E;1;umilcri Atıfakya ve ls1..·endcrınum is • 

yet hük-Unıctinin Rrmısay·a verdiği not anın tzcticcsi bü- tik1tiline kavu~ması iri1l açılan temiz ve nıiUeva::ı 4ni<ca
yük bir alci.1..a 1lc 'beklenmektedir.. Bıt miinascbctle lstan- dclede bizimlo elbirliği yapmıya miitcmnyil görihı'ilyor •• 
bul gazetelerini n istiklalimize kavu.,ac ağımızı miijrlcli - Zardı. Son gitnlerdc bunu açığa vurmu.şlar ve bizimle tcş. ~ 

: yen 1ıcşriyatı bütiin Antakya ve lskcnderıın. halk1~ta §im· riki mesaiye başlamı§lar<ltr. ' ~ 
S diden bir bayram hayatı ya*°'tnuı7dadır. Bugiin Tiirk o- IlmçaJ;, Ernıenileri.nin 1m hareketleri bura halkı ii.:c- i 
S 1.."ltyucularina memnuniyct'bakş bir hah er w:rcccğim: .Su- rinde büyük bir mernmmiyet 1,yandırm 1ştır.. i . . 
: ....................................................................................................................................................................................... : 

Be 
ar 

Bu~ün Ankara'ya hareket edecek olan Ali Çetinkaya 

S?azetemize yeni meseleler hakkında beyanatta bulundu: 

llarımızı yapın.ağa azinile 
karar :verdik 

A e 1 
Si a 

mükellefiyet yerine 4 ile 13· Li'ra 
nakdi mükellefiyeti tercih ediyo~uz 

Ya bu kanun Meclisten geçirilecek, yahut yollar için, · bütçeden her 
sene beş alb milyon tahsis olunacak·- Şimendiferlerde bu senenin dört 
aylık umumi varid<ıtı geçen senenin aynı dört ayından iki milyon lira 
fazladır. - Ayın on dokuzunda Şark §İmendiferlerinin satmalmmasını iki 
murahhasla görüşmeğe ~lıyacajız. - Bir baraj yçılacak, Menemen o· 
vası sulanıp iyi cins pamuk yeti~tirilecek. - Ay ba§mda Ankaradaki ba 
raj, tasfiye havuzu, Ankarayı baraja bağlıyan asfalt. yol törenle açılacak. 
- Ankarada 6 - 7 yüz bin lira sarfolunarak' uzun ve kısa dalgalı, 1000 ki· 
lometre kuturdan dinlenebilir bir radyo raerkezi kurülacak.-

(!Yq.eı.sı 6 1ncı Sayı/ada) 
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................................................... 
Parasız 111ua9ene 

kuponu 
Bu kupondan yedısını birik· 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna ken-iini parasız 

muayene ettırebilir. ................................................. 

Evve-.ce tekzip edilen haberleri 

HoJşevik matbuatı artık S?izlemiyor 

Muhak~me~~diliyorlar; "kudurmuş kö 
pek gibi ku rşu~a dizilecekler,, miş 

Bır Fransız gazt:lesi, b r Bo şevik memuruna 
t;ılf~n, Zinovqef, Karnene/ .ve arkadaşlarının na~ı'l 

Yukarda: Er1:c~c öldüğü söylenen 
Kamcncf, aşağıda: Korkaklılc göst~

diği. söylenen Zinoviycf 

idam ed1ldikle1 ini iaf 
siıô.lile 9az1qor 

iki yüzliiliiklc vp entrikacılıkla itt 
hanı. caacn ·~ 

(.Yazısı 6 DCJ sııytadal 

Paramız 
sağlam 

kalacaktır 

Ad.~r.111 : su Mil ayye bir.~ dl' • 
meselesi. 

Adalı bir dostum var ki senelerden na kar•ı 

içimizi 
aydınlatan 
sözler 
KURUN un bugünkü sayısında ve 

diğer sütununda Bayındırlık Bakımı 
Ali Çetinkayanın umumi işler hak. 
kındaki sözleri \'llrdır. JJu !'Özlt>ri o. 
kuyap da gerçekten ~evinmemek 
biümkün değildir. Çünkü sayın Ila. 
kan, memleket efkarı umumiyesine 
Sadece kurtı vaitıcrdE!' bulunmuyor. 
Ciddi surette tatbik edilmekte olan. 
lfiiihim bir kısmı filiyat sahasına çık. 
huş bulunan icraattan bahsedivor. 
Çünkü olacak, yahut yapılacak d~diğ! 
her Şeyin mutlaka netice verecPğine 
derhaı herkes inanıyor. 

1 - Şark Dcmiryolları hükumetçr 
satın alınacak. lki taraf arasında 
artık müzakereler başlamak üzere. 
dir. 

n 2 - 1enemen ovası sulanacak. 
lı u m_aksatıa Gediz nehri üzerinde bir 
ı:~aJ yapılacak. Dunun da ilk JCeşif. 
rıne başlanmıştır. 

t 3 - Ankarada yapılan baraj ilt> 
ıtSfiye havuzunun ' 'e Ankaravı ba 

rcaja bağJıyan yolun acı ima . töre~i 
u h ~ 
nı uriyet ba;)Tamında olacaktır. 

r 4 - Ankarada 1000 kilometre kut. 
l>:~~a bir saha dahiline neşriyat ya. 
"' 

1 
ı1ecek kudrette uzun ve kısn dal. 

t.a ı b" ır radvo merkezi kurulaca ktır 

1 k
; - Önü.;,üzdcki sene icindc mut. a a . 

llmumt bir yol programı kttbul 

ASIM US 
Sonu. Sa. 2 Sü. 4}. 

Merkez Bankası ·Umum 
. Müdürü, altının l0~6 ~. 

n1ç1n fırladığını 

anlatıyor 

Almanya kararını 
gelecek hafta 

'vere.cek 
Küçük Antantın iktısadi 

anlaşması 

YugosUt~ya parasını 

dUşUrmiyecek , 
lıl . 1 ı}ı 

(Yazıları 2 .f>ıci sayıfn.d..a) 

Misafir Balkanlı 
doktorlar Bursada 

Bursa, 12 (Hususi muhabirimizden 
telefonla) - Balkan Tıb haftasına 

gelen Balkanlı doktorlar bugün saat 
13 buçukta şehrimize gelmişler ve va
li muavinilc birlikte belediye reisimiz, 
sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, 
memleket hekimleri olduğu halde Çe· 
likpalasta karşılanmışlardır. 

Bugünkü öğle yemeği Bursa dok
torları tarafından Çelikpalasta veril-

beri yilciinü gl>rmiiyorum. Meğer gö- .. 1 T 
rilnpıcme.si1ıitı sebep ııe hikmeti var- "Genç F.~~c:istler,, tanklarle hu·· cum 
mı§, 'Biiyiı.kadadal-..-i kö§kft1ıde burgu -~ 
ile yerden sıı çıkarnıı.ş. Suyu bol bu. t k }; 1 • ' ( 
lımca qa.hçqyo merak SQrdırmı;§. Şim- , ... a ) tt er} yaptı ar 
di biUÜ>ı giüılerini bu bahçede ger.iri- · ---A----.---.....::.._.....~----------.---~'-----..,..---
21ormtt-§. Bu luıbcrc tabii memnun ol-
dıun. ' 

Fakat bcnf m lm mcmnıtniyctimi 
arttıran bir cihet tla7za var ki burgu 
ile mı çıkarmak usulü scnclô'dcnbcrt 
susuzluğuna çare arandığı halde bir 
türlil bulunanuyan aaanın nt}i(ıyet bu 
derdini do nrtık ortdd.mı kaldıracak
mılj.Mıchtcli/ /c:;rdi tc6ri.llıclcrle çıka· 
rılan SJılar belediyeyi de harcJ...·cfe ge
tirmi.ş. Sn işinden anlar bir Belçi'kalı 
tniltc w_e · binıılir rxsfi(k -
cderıtit,, biUiin nda cihtiyxıqmı tcmiıı e
decek miktord.a su rıkarmağı söz ver
miş: "Şayet çıkarn.ma:::..wm bir para 

· almnm .... dr.mi.1. Bugföılcrde sondaj 
R11ı!tli!tCSitıe bn~7muıcaknıı.J. 

lzmirde şanh 
ordumuzun 
manevrıa arı 
Jzmir, 12 (Husu::oi) · - ':'ürkün . , ' 

askeri kunet ve kuaretini askeri 
.bir Hhlak ve dis iplin, kuvvetli bir 
snk ve idare altında bütün cihan :ı 

yHyan >ffi11orctli, , Or""cncıİa1 .ıt~tel. 
tin'in yüksek idaresi altın da bu "a 
bah ~afakta beraber manan llar:ı 

1 ~, ~ 

başladı. , 
YilP,.rc\in many.\'ralıtr dola} LSil€' 

hazırladığı hu;ı;usi tren cuma günü 
saat onda Cumaornsına ha rck" ı "1 -,. • • • , "'f" 

edecek \'e bu trenin ta~ı aca~ı bin. 
lcr ı; e lzlmirti ordunun ~erit re_<;_ 
mini s e\'lndc takip ed€'ccktir. 

~daya A 11;,adolu snhilindcu ilcnıir 
bon,1ar içiudc sıı gcHrmclç için bir 
k(1,ç yii::: bin lira1ık pltl111ar yapılıyor~ 
du. M p..5:rcıftn çoklllğu btf pltin1ann 
tcıtbiki>ıa bir tfir.lii imkan bırakmıyor
du. Efjcr BeV;ikrıli milhcn'di..<J tcşebbü- ---..;.;----~.;...;....;;.......:;._ _ _ __:_;_.:....:_ 
siin{ie muw1fak olursa kendi.si yedi 
bin lira 'kazanacak. lstanbul öclediye
sirnnle bir ka~ bi1f lira ka::aiıd1racak. 
ÇiınJ...'ii sondaj .•mrcfilc Sil çıkar.m,(lk 
en QQ~ 4'"~' mı bin liraya miıl olaÖak. 
Fa,::;fa oıo.~ Jı.er iotc müfeha.«tsı.s sö
züne ~ ucrmek Wzumwm ·da bfr 
kere naJuı hcrkr.sr. filen i.<lbat edecek. 

7 Dljqare pİlJDllf!OSunun dünkü keşıdesinfİc 

Peynirci. çırağı Marko 
• ol 

miş, sonra program mucibince. ş<ihrin ••asan K · 
· f b ·k ·b· · t ~.:r. umçayı 

camı, a rı a gı ı zıynrc \,,"ılecek y·er ·····-··· .. •••••• .. •• .. •••••••••• ... ·····-··-··· ........ . 

na·sı zengın 

20,000 lirayı çantaya· kpyun 
peşine dilenci er takıldı ve .. 

lcri gezilmiştir. 

İkindileyin Cumuriyet köşklerinde 
şereflerine bir çay ziyafeti verildiği 

gibi bu akşam vilayet tarafından Çc
likpalasta verilen ziyrı.f et çok samimi 
geçmiş, karşılıklı nutuklar uzun, uzun 
alkışlanmı!jt.ır. 

Balkanlı misafirler yarm sabah 

hastahaneyi ziyaret ettikten ~nra 
Uludağa çıkacaklar. belediyenin vere;. 
ccği öğle ziynfctilltlen sonra da Mu
danya yolile lstanbula doneccklcrdir. 

Misafirler .Bursa.dan pek memnun 
ıc;ıı~ış~ardır, Geeeyi kIJ;pıcn Çclikpa
lasta, kısmen ~c mtihtelif kaplıcalar
da geçirmcktödirlc~. 

t .. ... • . 

-------,-----~ 

Dığer 2~ngin/erdcn 1 alat Adaya kaçtı. Huriye 
· yanlış adr~s verip evine kapandı 



. 

Karadeniz 
Ak denize 

Yeni Ctmt/~gellat'u,.a.I• 
Batlaaıyor 

Devlet Demiryolları idar.esi 

Hava tehlikesine karşı 
Bütün istasyonları sür' atla aOaç

land ırmaya karar verdi 
yetiştirilmtktcdir. Bu yekun Afyon, 
lzmir, Bandırma, Ettrdir hat ve şe. 
~kelerindeki yek6na dahil değUdir. 

anıı a•ilerin bir kumandanı söqlilgor ve Sov'l}et- Ankara, U ('ttle~llla) - Malatya 
- Çetinkaya iltisak battı 1U7 mayıı 
nihayetine kadar Ulbalnen bitirilmit 
olacaktır. Yedi ~il .. t~ otaa lftI 
hattın birinciden 4İtdClncÖ kıalba lra • 
dar olan parçalı ta\namen ikmal edile
rek hükumete te~ edilmittir. Beıin-

Ankara, (Telefonla) - De\'let 
Demiryolları ic~aresi f8tasyonlarm da. 
ha ziyade ıüzelleştlrllmesi n hava 
tehllkeslne karşı binaları ,.e atelye. 
leri fizlemek maksadile bu kış bütün 
lsta.renlan ağaçlartdırmaya karat 
vermiştir. 

Yeni satın alınan hatlarda önti. 
müzdeki seneden itibaren yeni fidan.. 
Jıklar tesis edilecektir. 

!Pmı .. ;n l•pangaga yardımda balundıığu(lu ilô.ve ediyor Bu maksatla Yezirhan, Boğazköy, 
Yufran, Sldova, l\ler8ln, Aıtana . 
3aınsunda yeni fidanlıklar açılmı,tır. 
Bu fidanlıklarda 68 bin küsqr f.ğaç 

Önümüzdeki kıt. bilhassa Malat. 
yanın Bakirhüseyfo istasyonundan 
Diyarbeklre kadar olan çıplak kısım 
ağaçlandırılacaktır. 

._ ......... iddetli muharebede hükumet kuv
vetleri mukavemet gösteriyor 

ci ~~·~~·~--~,=,--------------ı--ı-------
ri kalan luatdllar mayn tonuna kadar araauz ıa •• 

Sevilla, 12 (A.A.) - General de 
aaumo radyo ile bir beyanname neşre. 

demiştir ki: 
.. Şayet Sovyet Rusya Marksistlere 

llaırdn:n edecek olursa, İtalyanın da 
_..._.yonalistlere yardım etmek mecbu

tinde kalacağını bildirdiğini ha
.... verecek mevkideyim.,, 

Liabonne, 12 (A.A.) - Alman a
bildiriyor: 

Sevili& radyosu tarafından neşre. 
bir nutukta General Queipo d'L
ezcllmle demiştir ki: 

"Sovyetler Birliği murahhasları 

-..-... e bltaraflılrtan bahsetmiftir. 
buki her ıtın Sovyet gemileri Bar

ve Alicante limanlarına harp 
esi nakletmekte ve Marksiıt 

er Sovyet zabitlerinin kumaıı
altmda bulunmaktadır. 

~BILBRIN F AALIYBTI BiRAZ 
DURDU 

Burgoa, 12 (A.A.) - Şimal ordu
nımıl tebliğinde, bugün faali
IOD günlerdeki kadar hararet-

li olmadığı bildirilmektedir. bitiril~tek, bu ıuretlt Meninden Ka ~ 
Cıenup cephesi, milliyetperverlerin 

Kurtuha hattı üzerinde Slera Mereu
naad Villana.rta ve Selmerzin cenu
bunda.ki Espiel mevkilerini lagat et
tiklerini bildirmietir. 

lat:;aya, Mtlatyadan Sin•, Sivaıtan k 
Samsuna kadar olan inpat bitirilmit o- alaca'·"-• 
lactk ve Karadent. Akdeniae tim•ndi- la IA 
ferle bağlanacakttr. 

zo, 25 kilometrelik me1afeden ve MERKEZ BANKASI UMUM 
28 kısımdan ibaret olan Sivaı - Er • BtlKtlMET ŞiDDETLi JIUHARE· 

BELERE JIUKAVEllB'l' 
GôSTERIYOR 

zurum hıtttıın l6 ntı kıtmına .kadar C>6 ı • ı • • • • • • 
lan inJaatt devam etmektedir, Kuunam MuDURUNUN BEYANATI 
dan karıılıkb olarak batlınan irtpatl 

Paris, 12 (A..A.) - Havas ajaııaı- da devam -edilmektedir. Altının borsa. harici bin otuz bet 
nın Cebreros San Martin oephetllldeki kuruşa çıkması üzerine Merkez ban-
muhabirinden: S t u 1. ,,,ı, d J kasının ne düşünmekte olduğunu ban-

DUn gece ve bugün bUtiln cephede Ollft ı111Jdiftll11GcıU Utlcıtl ita umum mUdUrü Sai!hattin Çamdan 
yirm~ ?ört .. saattenberi devam eden "aziget 11ergı·n aordutn. Şu cevabı Yerdi: 
sel gıbı yagmura raimen, tldcltUl ftlu &§ · - Cihanın nakit sahasmda geçir-
harebeler olm1Jltur. BilhaM& top \oe Hıinking, 1Z (A.A.) - Dün hu • mekte olduğu şü büyük buhran sıra-
miralyöz faaliyeti pek futa ldi. dut boyunda, Sovyet ve Mançu hudut •rnd' yıllardanbeı'i altın esasttıa sa-

HUktmet kuvvetleri, ihtilllcllerin muhafızlan arasında bir çarpıtma et- dakıti lhh\l etmemiş bazı devlctleriJı 
tuyiklerfne mukavemet etmekte ve muıtur. Her iki ı.rtfa da takviye kuv- bu esastan ayrılması bütün dünyada 
bir kanı toprak vermemefe ultaş- vetlvf tönderilmtıtit. Sov1'\ ~• M&A- tablaijle derin akisler yaptı. Bu akis
maktadır. çu kıtaatı Pındi biribirlerinden d6rt yüz lerft~ıı memleketimize de bit takım 

Sevilla, 12 (A.A.) - Nasyonalist- mette ihl8'ft4• btlhntUyorllr. Vut)'et serpihtilerin ıcımemeai mOtbkün de
lerin elinde bulunan Almlr&Jlte Çer- gergindir. ğildi. Plyasa11tıida &lttrt tiyattndaki 
vera gemisini batırmıştır. 8u bldiaeleriıı ter•Y•n ıttili mıft • tereffU'U de bu cümleden telakki edebili 

nı boz.ıhainış paramızın sağlam vazl
~etı şurada burada kalmış münferit 
tereddütleri, kararsızltkları erpç illa,. 

le edeee,.ndeıı etniJlim. -

KüçQk Antantın 
iktısadi tedbirleri 
Mornhıg Post gazete.si Bilkre§ ""'9 

~ri ya...--ıyor: 
Müştereken 50,000,000 nUf ualan 

olan Y'ttgoılavya, Romanya ve Çekoe-e 
lovakyadan ınürekkep Ki!çük Antant, 
mühim bir iktisadi birlik planı haztr
lll.Jftaktadıt. KüçUk anti.ntın BUJU'ett,e 
toplanmış olan iktisadi konf eranamda 
bu mesele ıörtıftllmektedir. 

ransadan sonra ltalgada nüma 
takaya yarclı1n41 Jıfen kunttltri can- riz. Fakat pataıtıtzı tutırıak İçin hükiı
dtrilmittir• metin resrrtf bir tcbllg iie de teyit ey. 

Iediğl gibi hiç bir tercddUt ve telAşa 
Uç devletin relıleri, aralarmdİıld 

atkert ittifakın müeulr olabllmeltal 
teftlln ~ih, bu ittifakı, iktlllAtt filli. 
tetort tJtlnat ettirmek kan&atbll fttle 
ınıtJltdır. allarreı lllr d ,. ........ ,. 

GenÇ Faşistler,, tanklarla hücum 
taklitleri yapblar 

Fransız Faıletlerl .-. toplandllar. Lld•lerl " Hare· 
kete ge~mek zamanı geldln diyor. - Almanya 
Frana•z komUnletlerlnln eöaUnde kendlalne h•ltll· 
ret manası c;ıkar1yor. ,raneada nU111ayl9lerln 
Alman hududunda olmaaını tehlikeli 96renler var 

floma1 12 (A.A.) - B. Musolini 
Ojledın aonra bl1ilk bir teza. 
halıaamqtur. Ba •nada her 

•ser taburdan mll&eftkklt a, •. 
i*Ua4ı toplu a1111 faflltlıt, d. 
etha ye taaklam da 1ar•ı111 ile 
mı bir dli191ana Ulfl a.1111111 

lltlerl 1apm11lardır. 
fi& tl 1a11anna b•ar olan 1tnç 

ttfkilatı 1980 tftriaJtntUn. 
u ptirilmiıt&r. B• tlfktlL 

U hasarda 15.500 tabHlı, ulltr 
tel ılnnut, mllellih 1llt mlL 
• talla efrad ._...dit. Mat. 

"'1ara -,arınnt S.tftatlara,. a. 
..... kte4lr. 

'ili KOMONISTLSRININ 
'r'OPtANTISINDA 

dl, 12 - Dan yapılan komu. 
tlnıbadı meclüa tels vekili B. 
.......... IOl1al ftrU. feah 

eli ve La Rok hapse atılmalı. 
demiştir. 

trazburgda da B. Thorez, İspan. 
eriae dair demiştir ki ı 
raa&a laükGmeiinin batının al .. 

çakarı ademi müdahale teşeb. 
I• çok köttl lılr teşe))biis old11. 
hiç kimse inkln edemez. Du 
tl behemehal değiştirmek 14. 

reze fire, Sovyetler birliği, a. 
mtidahale siyuetini çlğnemefe 
INl•nciuiana aöyleınekle Ok a. 
atmış balunmaktadır. 

BITLBllE HUCUM 
Un sonra B. Thoreı Hftler 
e karşı şiddetli ittlhambrda 
Uf mtlerin Mein Kamph a. 
t-eseriaden parçalar zikretmiş 

n devlet reisinin Fransanı11 
ı.ıemekte ohlafuntı .söyle. 

FRANSIZ FAŞiSTLERi DE 
TOPLANDILAR 

Lellile, 12 (A.A.) - Valenciennes. 
den biİdlrildfğine g6re Fransız sosyal 
fırkası, 1500 kişinin huıuru ile bir 
toplantı yapmıştır. 

Albay Dö La Rok, bu münast. 
betle bir nutuk llÖylemlş n eztüm1' 
demiştir ki: 

Sosyal Fransız fırkası erkanı için 
harekete geçmek zamanı gelmıtılr. 
Beni hapsedebileceklerini, öldilrebile. 
ceklerini biliyorum. Fakat ehemmi. 
yeti yok, çünkii partiyi biz kazan. 
dık. 

ALMANYA KENDiNE HAKABE't 
MANASI ÇIKARIYOR 

Berlin, 12 (A.A.) - Strazburgdakl 
ko.-ıfinist toplantısını mevzu bahse .. 
den 12 Uhr Blatt gazetesi şuniat• 
yazmaktadır; . 

Thorezin nutku, baştan nihayetine 
kadar Alman devletine karşı bir ha .. 
karet teşkil etmektedir. Bu nutuk 
Fransız hükumeti için o kadar cıtanı. 
lacak bir harekettir ki, biz, onu tav. 
sif için kelime bulamamaktayıa. Bü. 
ttin dünya devlet a4amlarınıa ll'ran.. 
sa ile Almanya arastnda bir yakın. 
laşma temin etmefe çalıştıktan bir 
arrada, Fransa hOk4lbeU, l>fltün -:a. 
bşmalan akamete ufratmak hakkı. 
nı komU11istlere vermektedir. B. 
Blum, Strasbuııt hadisel•tl laakkındt 
nokbi nazarını l>ildfrme'k metburfyf. 
tin dedir. 

NlJMAYIŞLERl:V ALMAN 
HUDUnUNDA OLMASI •• 

F1garo gazet~ı, komQnistletln hd. 
duda çok yakın bir yerde yapbkları 
nllmaylş1erle Fransayı gayet nazik 
bir mevkie düşürdiiiiinü kaydetmek. 
teclir, 

Küçüle Anl•ı•• eko•otnik _m_a.h ......... at_ro ......... kt ..... ut ..... • .... Y ..... e-ııdi ..... s .... eh_cdi_·_r_is_u_kr_a ...... n-
.. Gz-"etelerl bqladı 
lhltrat; ı• (~) - &üc6 • 

taıma ekonemilt 11-*,ı buıtın B~ 

içimizi aydınlatan 
sözler 

rttte top1al•tbt• tlıt 6larak it birliii 
llzerinde müzakereler cereyan etmiı ve 

ıltvıuu bahta iktıaadl blrlllıf 1Mfti. 
ftllMhWüift". E~tl ~lftMl&tldlTJ 
ya, ft YutoalaVya, ~ .W. 

"' •• (Osı,·anı ı incide) 4eıı ve ııwıayt itlerine~, aQ. 
edilecek memleketin muhtaç ol. Uyat tarifeleri birlcşU~ ile mea 
duğu 19ieler bu esas dairatade ya. 1'kettt kul&a1Ulacak tek 1lılr •tlC1D 
pılacaktır. aıd.aıt.. poet& pulu ihdM tdtlemk W 

bir anlaıru imn edihnittir. 
Bu alılafma etMiafJUan olarak, Tu

na üzerinde bGyük bir köprü yapıla • 
caktır, ıtbtt darı lfbHe Mtirilecek -
tir. 

Unutmamak lhımdır ki bütüh kartdtklt ınall )ardnnlarda 1*luauJa. 
bu itler Jlarıradırlık Bakanlığının ya. odtar. 
pacafı işlerin tamamı değil, ancak bir Bu MU tller1ödeıı ~ Ptlt-

1 • ı • f • ı parçasıdır. la dece bir gazeteci ile da •.000,000 Oek kUrUftu u.ma 
ngı iZ 1 osu kono§urken Ali Çetinkayanrn dili bir istikra& akdttnıı,tıt. -.ı p&r& ... 

ucuna reldifi için s8yleni\'erınft ,ey. da fabrikalannt. renJI ~ .. 
Kuwnandanının lerdt• ibarettir. Bu işlerin enl:ttıh~ marlanan silahlara sarfedileoektir. 

• • • tarzı canlı bir idare makinesinin na. Son gaye, KüçUk anta.ııtm devlet. 

mümes•ı•Jı• ad işlemekte olduğunu A'Östethtek ttL lcri arasında bir gUmrUk birliği lbdu 
i:t barlle kıymetli bir manayı haizdir. etmektir ki, böylece üç Dlellll6llıl!lt .. 

cehrı• iWtizd• Fakat bütün bu i~ler hak. rasındaki eşya mübadeletıi de ~ 
y ••• ~ kıau Ali Çetinkayanın ~ bit fki tır. 

hııilteNaiıt AJldelWI Mlenmaaına cümle ile ağzından çıkmış o1ar\ Bükreş, 12 (Radyo) - Bif ....-.., 
mentup ''Bra.JOri,, i8imll Dtakol P- bir .. z vardır ıu bilhjua o. nin Bcrlinden aldığı maıtnıaıa töre 
miei, lngüt.re .AkMniJI cloDUıbuı h nun üzerinde durmak isteriz. Du hir Alman hUkO.meti markm yeni deleri 
mandallı a.ınu.1 Bir IMd1i Pt.YDdın mü iki cümle, me11tt.ketlmizdeki demir hakkındaki kararını ~lttek hafta l
meuilini ha!b.ileıı 4Un JimMrfniJla pi- yolları tebekesinin umumi varidaıı çlnde ittihaz edecektit. 
mı,tir. hakkındaki ifadedir. Biz bu i!ade. Diler tanınatı, Yugo&Ia~ pata. 

lıııilia kutnand&flmın thilmeMUi den öfrenlyotbz ki Ali Çetinkayanıh sının da düşürUleoofJn~ dair ftkan..,. 
yUabqı Skot dün 6fle yemetinl Nre- it batına seçtikten sonra demiryollatı yiaları tttaliye hUırt l&zetecileN _... 
pala. otelinde Yttnil Ye Mi ~üte üzerinde tatbik ettlfi ucuz tarife siste. diği bir beyanaUa ttkdp tbnlt .__,.. 
Milll Milaafaa wk&lett ya~ NeJat, mi bütUn tfbek~nfn umumi' varidatını le demiştir: 
Hariciye veklleti protokol ditetUtrU azalttnahnt. atthrınıştn'. H~m de bll "Dlnann dUşUrillmesl 1~ lalCl '* 
~vket Fuat, huawd kaleDı direktör Arttf her yıl daha ziyade yükSelmek m•kul ve mantıkt ~~p yoktur. Dlftr 
muavini Huafı Rifat, Y&YU& rklılııı sure tile devam etmektedir. .NU .. kf m devletlerin pUalannın clütntsl belki 
kunland&flJ Ve mai~tt. lnrlltere bU- gt~n hazirandan başhyata}i' l~fndt> Yugoslav ticaretine dokunacaktır. l'a 
yU1' elçilili m~ vı el,illk lltk- bulanduğumH ilkteşrin ayına kadar kat mt!mleketimiz bundUı hiç bir a.-
reteti lınılunbatı;latdır. tlan tıtCiddet zarfındaki unaamt varf. rar gönnlyecektir.,, 

tnıiliz pmi81ndfn< gel~nler, Akd~ dat, -geçen yıl aynı müddet tarfrnda Y 1 B k•ı• 
niJJ kuma11daAt ve pılliniıl atı\ral'llıte elde edilen varidata nL'ibetle iki mil. ugos a ~ .. af Y & 1 I 
birlik~ .YMi kltlydller. ton Ura fazladır! Dlfer aylarda va . 'ltıemleketımıze feiifor 
'lllSAFIR.L•BIMll O(JLBD•N lJON. rfdat aynı nfsbet dahllfnde ofma8a bf. 

JıA fBBR./ GllZlllfL•BDIR le tabft olarak ,rene bir ntlktar taıfo 
İnfilia 'blhrlyelllert tehrfmili ret- olae*fi dGffinUleeek otursa dffrt 8 t 

men ziyaret etrtı~lrte dtflldltler. Bli- içindtki lk( milyon lira fazlanın s~tle 
!'ada al•kadar mlkaıtııatl& ııuauat te- ıtihayetlnde b~ş altı milyon Uravr 
mularda bWUJW'&k, &llmütdeld l}'- bulması kuvvetli bir ihtimal deitı 
Iar içinde Jıf&lta;a ıtdeeelı olan ftl6- midir?. 
rtıuun l:i)'al'et ptograınmı tfılblt M~ Biz bü neticeyi kaydederken mes~. 
ceklerdir. leyi yalnız bUtçe \'e detlıt varidatı 

ıt&tırlarda kaldı~ ıöre "Br&Yo- bakımından dU§UnmUyoruı. Aynı ne. 
ri,, karakol '"1~ JDll~ke eıılDMm- ticeyi vaktile Cumhuriyet ldat .?Sinin 
da buradaydı. Ve İllllir ham.elerliıi 4tlhiryolu siyasetine itiraz ederek 
incelemek U.re A.matika nıUllıeaili "B.andan vat seçiniz. Ttirklyede de. 
~miral Briatolua tlyuetindeki tahkik ntlrrohı ı,ı ekonomik bit te,cbbUs 
heyetini h:nıfre riMrmUfttl. deffldfr,... di)'~Dlere karşı ha4fMl•rfh 

• P1tANSA'nın fiındt Pıriıte bulu -
rtifl Ankara l>UyUk ~İli •· Ponao, a
yın on dokusunda ICbrimiae 1rcletek -
tlr4 

•erdlft en mUsklt bf r etvap olarak 
srörUyoruz. Bundan dolayı l~lmizdP 
iki katlı lir mennuınly•t dutut6ruz. 

ASIM US 

Ankara, 12 (A.A.) - Dost ve~ 
tefik Yuıoslavyanın kıymetli baıveldll 
B. Stoyadinoviç'in Cumuriyet beyra • 
mımız münaaebetile memleketianbi a\ • 
yareti tahakkuk etmittir. · 

Bu .ziyaret Ankara mahafilindı biıt 
y.ük bir alika ve memnuniyetle beki,.. 
mektedir. 

B. RUŞTO ARA.9 ROMANYA HAllL 
CIYE NAZIRILE GöltUŞECEk 
Beltrat, 12 - Türkiye hariclyt ..,. 

kili B. Tevfik Rüftil Araa Cenc-.r•dlll 
tlönütiinde Belırata uğnyacak Ye hu&
dan sonra Romanya banciyı na • 
2ın B. Antoneeko ile de tlrüpeeldlt• 
BUi.CAR BAŞVEKiLi BELGRA 'iTA 

Belg'rat, 12 (A.A.) - Bulıar baJ -
ftkili Jt. lf6'eivanot, bu aabah Centfl
reden burayı ıclmittir, 



.......................................................................................................... .-....... ~S~KURUN lllf.KTEtlUNte31--. 
Meşhut cürümlerin on günlük bı1amçosa 

Rekor şimdilik sarlıoş
ların elinde Çifte tedrisat yapan mekteplerde müfredat 

Asabiyete kapılarak hakaret eden
ler de ikinci derecede geliyor 

programını ayıaen tatbik edebilmek için .• 

Ders saatleri 4 ten 5 e çıkarıldı 
Müddeiumumi Hilcmet Onat'ın on gin 
içerişinde Adiigece bakılan ilQoelar Nık
iında gazetemize wrdifi miilıim be9anat 

Yol ilkokul öğretmenlerine plan ve tedris • • 
vergısı 

.,,, • • - 1ct • ~ usullerini göstermek için de yardımcı 
Mtfh•t eiiri•ler kanunuaa taL uk ..e acllia kmvsu tecelli.si için I" erg ısını VQ ınae fJl!r• 

Wkatta ftl'diii nedeeleri ertaya by. -ek •M4lehun•milikçe, cerek ..ah. megenlerin ~JµıkJar111.da bir broşür hazırl&DJYOr 
lllak tizere, alddeiamaıaillkçe lrir keıaelerce selea itler aeamiyetle k b J •-
iıltatiaiit tutul••.ldam. la4elenmekte ve ucak nç i§ledikle. fa 1 ot ya1JııaC01C. llkokıallarm den saatlerinde )'e- 'Cektlr. Killtir Bakanlrğt cmıı bir ta-

Tuhllan Mı iıtb.tiıltlle pre, .a1ın ri kuvntll delillerle tebaris eden Yol vergilerinin Jıcnilz bir çok ka- n.k\m bul ·clejips der yapıldıimJ _... Jaer lisenin Anlraraya ~ 
başından onuna kadar lstaalı.ı mın. sa~lttlar, ftlQ'a rarpd1İlaktdırlar. .zalarda toplanmadığı yapılan araştır- J'alllllft*. Din pıae hu mesele etra- ceği ilci miktarını allkadarlva bil· 
takuına ait •larak. 198 •akaJ'IL ba. Mahkemelerbı vu4ikleri laeraat ve malardan aıılaşılmaktadır. VergiJıin fmda ldlltlr dkellt&ttiğtt bir tamim dirmi§tir. 
kıfmll, nalanlan 59 w vab llaüın. •l4tlei-•Wlılfw .._ lakqt ka. kinci taksit zamaııııun yaklqmuı h&zırlryvak allbdarial'a göndennif- ANKARA HUKUKUNDA IKllAL 
da ıu1emi takip, a daftU. ıau&elif rar1an ,........._ .. i11eria ~ltuk göz önüne alınarak mükelleflerden tir. Yeni tuniınde çifte tedrlsa.t ya- lJITIHA'NLARl 
'Galar 'ftl'llmif, 13 dava fenptle y&fllwakla lleralıılr. ae ._eeede in. vel'3'inin derhal toplanması, verme- ]l8lllarm da müfredat programlanm ADbra, 12 (Telefonla) _ Bugün 
diişmlş. 28 UT& beraat kararilP llit. c:eleuMlde ., • .._. ia ula~r. dikleri takdirde hJlklarmda kanuni a.ynen tatbik etmeleri için den saat· Ankara Hukuk fakülteeinde ikmal, 
tniJ, 36 vaka da ademi salilltyet ka. K.,,.._ta auuaa, pnk .,_,lu. takibat yapılması bUtün §ubelere bil- 1ıeri 4 den 5 we ~. ~ imtihanluma başlanın!Ştir. Aym ae-
ruı teeblt el111U11qtur. pr*- İlılallRI -tahlarmtla dirilmiştir. önce ders yapanlar sabah ilk beş der- kizine kadar yoklamalar bitttek ve 

Bunları• aaç nen bakııaıadan ............................ sil- si yaptıktan 1!10ftra derslerini 1%,10 da ıen 110n olar-ak kampa sıhht Rbepler. 
lauiti şu tekiWeö-: zı lıakaret. sı • •• ... ld:a w ........ P7J'ı PARTi KAMUN KONGRE.UR/ bitireceklerdir. den dolayı iştirak edemiyenlerin u-
döv•ek, .29 Jua•ıhk, 3 eve taarruz. ...... ~ ••Mrnu .. ı.irfnı DEVAM EDiYOR Oğiedcn aoııra dera yapmlar da bi- keri imtihulan '8pılacaktır. 
l; sarhoşluk, 3 silih çekmek. 13 ~h. ıiatıa•*'"ir. 10 Birinci teşrinde başlıyan c. H. rincl dene 12,20 de başlıyare.k 16,30a Fakülte birinci elSmest.rine Comu. 
dit, 2 sarkıntılık, ı yaaguaa sebebi. a. lll•n ~ ...-u, ~- P. Kamun kongreleri devam ediyor. bdar bet den yaparak bittrec:etıer- l'iyet bayrammdan sonra 'tallıyacat. 
>et. ı zarar iraııu, 5 clelaadırıcıhk. im •ıktama... m pqıaalar, Bugüne kadar Şişli, Kızıltoprak, Ba- dir. Gerek öğleden evvel gerebe ağ- tır. 
4 zina, 1 kız kaçırma, 1 istifa71 laak, autııııl*" k Dk mw,et aetke.. kırköy, Mahmutbey. Beyko:ıda Ömer- leden sonra ders yapan sınıfların ders Orta ok111/a7a 9eni 
2 ku1nar, 5 memura hakaret, 2 söz al,....._ • .ıa. Jmbntlenla taret ıı, Hasköy, Çatalcada tstlranca, Kadı- aralan (18) dakika olacaktır. Hem 
atmak, ı amet yırtmak, ı silah çek. ..ı ... 1rtam. a....._ aı .... aeti. köyde Merkez ve Eren.köy, Büyükdere çifte tedrlaat hem de normal tedrisat toqin -edi lertier 
'18ek. 1 emniyeti suiistimal. ce, -lebt mJi11 llünmadan trskUdarda Merkez, Yalovada Çınar- yapan ()kulların nonnal tedrisat ya- Gazi Osmanpaşa tarih coinfya 

Ademi takip karan alan vakaların .... _.,. .. •-.Ur. cık, EnılnönUnde Alemdar, Fatih Mer pan smıflan ilk derslere 8,50 de baş. 6fretmenf 7'ekii, lsta.nbul erkek Uae-
•f!'ll: 2 eve taarruz, 1 istif ayı hak. DlJN DB llUBrBUF DA YALA~\ kez kainunla.Mhın kongreleri toplan- Iıyacaklar ve beş dem yaptıktan son- si tarih cofrafya öfrctmenliğinc, SU. 
it hakaret, 29 cfövmek, 3 hırsızlık BAIClLDI mıştır. n. H,4() da derslerini bitirecıeklerdir. Jeyma.nlye ortaokulu fen bilgisi sta-
g W.dit, 1 ıri1lh ~ekmek, ı doland;. Mahkemelerde din de muhtelit Ayın 15 inci pe~mhe cUnü Betik- Cumartesi ve çal"§&Dlba günleri lSğ- jiyerliflne Ha.sene. Heybeliada. orta-
l'lahlı:, 2 sarhoşluk, 1 sarluablık, ı lllefhat etlrihn n.kalanna ait dava. taşta Arnavatköy, Çatalcada Karaca- le4ea ene! ders -,apanla.r Uç ders ;a- okuta beden terbiyesi ôğretmeııl Me-
Jaaıma sebep olmak, 2 zarar vermek. lann darqması yapılmt§hr. • Ny, 16 mcı cuma ~ünil de Eminönü pacaklar t0,20 de smıflanm fifleden diba htanbul kız lieesi birlncl de 
l ita bprma. Bu arada dlrdtıncU cezada Sama t. Merkez, Sflivri Merkez, Şilede de Te- sonra den yapanlara terkeclecıe1der- riyaziye 6ğretmenliğine, Ankata ~ 
"- llaltktmlyet karanna baflaaan yada 1te'k~ Onıana hakaret ettlfi id. ke kamulantarmm kongreleri topla- dtr. Öfleden eonrakiler l0,80 da baş- na öğretmen okulu Fransızca ôfret-
~lar: tllalle Valldet n bekçiyi yumrukla. nacaktır. lıyarak 13 de tuoamlryacatludJr. meni Mevhibe Fatih ortaokulu 

8 
.. 
1
?_ laakaret, 19 döTIDe, ı eaaiyeti cllft IMtasne Bn•mn dU'DflllaJan HAVALAR SO(;UMADlt:I llt/N Bu mıretie gerek CJift tedrJu.t, P- m öğretmenllllne, Galataaan.y 

C 
.. ılı .. ku-.1, 2 •rh§hık, 2 dolandm. yapılarak, phltler dinlendikten BAl:.IK. AZ ~1 

rekse tek t.edriaat Y8PUl her ötNt- sesi Fra.n8Dca. ~enl Veli ıırz., 
,. . ' 7 memura hakaret, 2 ziaa, ı sonra, bekçinin kati muayene men 

26 
p.r aaat galJŞIDJf Glaoakbr. Peıtevnıyat llwi ll'ranauıca 8jret.. 

azıfede ıne•ar• •ö.,.ek, 2 tehdit, rapenınun almması kararile, duruf. Balık nıEWBiml gelcllğt halde hava. Ortaokullaı-da da yanm tedrtlıat mertliğine, İstanbul ktz li8eB1 kbQıa 
ıo mesken 11Uunıai7etiai ilaW. 13 hır. ma, başka röne lnrakllmıştır. larııı halık istihs~ için klfi miktarda yaapnlar bu şekle göre hareket ede- yardımcı öğretmenliğine Feride. K .. 
sıılrk, 1 al1ü atmak, 1 k111Kr •'7· BiR CORMU. MEŞHUT DAHA aojumuı yüslbıdlll bahkfdlr hayli celderdir. dıköy maliye 1tıbesl belediye tahak-
naraak, 2 alllh ~W..k, ı aanratı Din saat iiç raddelerinde tahlisi. endieey~ dtllmUelercUr. Ştincliye b- ilk okal ölrebnenlerine kult memuru Xelllıat. Ankara lıluaild 
Irk. - ,. olan V•ra npunnda bir Taka ol. dar kom§U memleketlerden gelen ta- ağı'etmen okulu tarih oofrafya staJf.,o 

Beraatle bitenler: •t11hlr. Vura npuancla Jostoromo leplere bu~ miiabet: bir cevap plan b7"01iriJ yerliğine, İzmir kız lisesi tilrkçe ıta 
'I hırsızla:, 4- tehdit, 3 me•ura olan 1308 tnellfltlil Rizeli Tahit', va. 'V'elilttıllemif olduğu giW lııalrk almak tıkokull&rda ~ takip yeri Efaer, Kum.ltapt ortaokul tllrkge 

~are• 4 adi hakaret, 5 do-vm• _:., pura alt bir miktar ptrfnr n kurı;ı.un !çin limanımım aeılen dokuz vapıra edecek stajlyerti~ine, Ankara Gazı' ~·---" ,__ ., .., ... ~ da balık satılamamıştır. Bu vapurlar, leri ders usullerini ve yıl içinde 5 UK1U ~ 
la!'hotlok, ı lzran nas, ı dolaadı. sirkat ederken ikinci kaptan B. Zeki havaların soğuyup, balıkların Boğaz. yapacakları, yıllık, aylık, haftalık ve den terbiyesi öfretmeni Faik, Heybe. 
!'ttı)ık, 1 kumar. loetroınoyu cürmü meşhut halinde dan içeri girmele':iini mecburen bek- günlük tema i§lerini teabit etmek Uze. liada ortaokulu beden terbiyeal ~rret-

'\'az geçişle düşenler: yakalamıştır. O sırada lostromo liyeceklerdir. Bununla beraber balık- re ilk tedrisat ispekterleri bir kag ~ menlifiııe, Hoap ortaokulu tarih cof-
C 1 mecruhlyete sebebiyet, 2 tehdit, ikind kaptana bıçak çekmiş ve üze. çılar, Jaatta kinde istenen miktarda lantı yapmıılardır. rafya öfretmeni Şakir, G&zl Ôlm8'l-

dllvme. 1 sarluntıbk. 5 1ıakaret ~ne. ~Ucum etmiştir. Ta~·falardan balık har.ırlıyabileceklerini ummakta- Bu toplantmm neticesinde öğret- pqa ortaokulu tarih cofrafya öjret.! 
BEYOCLU CiHETiNDE uç kışı yetişerek Tabirin elinden bı. dırlar. menlere bunları gösterir bir brofür menliğine, Trabr.on ikinci ~ 

ka Be,otıu cihetine ıelince, 0 mınta. ~it almıılar Te Tahir yakalanmı~ hazrrlanmqtır. NıBlm. f>fretmeni Saim Sa.it, Kadı~ 
da ~k6n nkalara aft 122 dlr. trr. 7.ablta tahkikatını yapıp ~-t YENi YUNAN AT AŞEMILITERI Hazırlanan b!"O§tir basılmak Uzere ikinci ortaokulu resim öğretmen 

""' C stiz atmak, 24 sarhotlak. 35 di'V. beş buçukta davacı ve şahitlerle bir. ANKARA YA GtlTI Devlet matbaasma ~rilmi ... •r. ne, Haydarpaşa llaesl tabiiye ataj' 
-tık ı 'kt hk ır-o lifine Stiede ta""" ... m-ı..t--.:cr.. •ı • 3 eve taaruz, 2 yaralamak, ıı ı e ma emeye gönderilmiştir. Yeni Yunan ata.semiliteri Albay Yakmda tabı işi tamamlanarak bij. J .. A ~M9&ııııın.ı• 
....__~ 6 sarbnh1ık, ı kumar, 2 SANDALY A iLE y ARALADı Zambolakia ~ gelerek Anka- tün öğretmenlere gönderilecektir. _l_T_F_Al_Y_E_T_E_FT_IŞ_E_D .... l-L-IY-O-..oıa• 
....,.. ~mek, 3 tehdit. Evvelki gere Kasımpaşada bir va" raya gitmi§tir. Orada eski atqe AJ. C • 

4
1ttahktmlyete baf1ananlar: ka o1ınqtur. Otuz iki yaşlarında bi. bay Bu1alas tarafından hUk6metimi- umıırıget baqramınt/a İtfaiye tefkilltmm teltifleri i 

g alvnaek, 19 arhotlak, 5 dövmek. risi, arbdaş1arl1e birlikte Kasımpa_ ze takdim edilecektir. Ankara9a gidecek izciler ye dlrektörli Bay lMa.n taraf 
ı... ~1 .. k, 2 sarkınhhk, 1 kumar, ı şada bir kahvenin önünden geçmekte YAT KLUP SATILACAK MI.' yapılmağa bqlaıımqtır. 
uıçak ,._,_ k ı t hd ikan Alman lhsa • • d Cumuriyet bayramı etrafında ha- Her kaza •-killtmda ~nen 

,.::ame , e it. "" ' n ısmın e yirmi beş Bll .. nı.adad&kl Yat klübun" satıla- ı ı '"'"!il •--
Beraatla :ı.ıt ... n1er.· ya•Jarında birisi t düf 3 ..... zır ık ara devam edilmektedir. Şehri- sanlar tesbit edilmi§tir. NoımDJa:• 

., "' 'il ne esa etmiştir. Mim ·--1--h, Klüp Anonı'm ~rketı' izd Ank 1 Sa L ~-L 
3 

p k f 1 h 
1 

.._. 3__.•u~ 9• m en araya 250 iacl gönderile- sebep olanlar cesalandınlacak-,-. 
~~~ üvm~l~I~. e azaNr~ounmn Th. h~ti~~~~~~~~~-------------------------~-~ 

l'erafatıe sukut: 1 dövme, 1 sövme. sana takılmış, ve bu yüzden arala. mlnönü Halkevinde toplanarak klü-
1'a1d)181zlik: nnda milnazaa çıkmıştır. Kahvenin btln müstakbel vaziyetini görüşecek-

KADIRGADAKi TALEBE YUR-' AKAYIN TENZiLATLI COÇ 

~ llz atmak, 24 sıivmek, 2 sarhot. Yndalya1arf1e birbirine girişmişler )erdir. Söylendiğine Köre kıtıbiln sa
DU GENiŞLETiLiYOR POSTALARI 

h 30 di'nllek, 3 eve taarru, 2 Ye Ihsan KAmi1in başını sandalva ile tıemdq vugeçllecektir. 

1 :ıa•a. 5 ~lma, 4 sarkıntılık yarmı§trr. · 

Maarif cemiyetinin Kadirgadaki 
Talebe yurdunu geni§letmek ve teşki
latmda bazJ yenilikler yapmak Uzerc 
dUn yurtta bir toplantı yapılm!§tır. 

ar ~ ~ekmek, 1 tehdit. Ihsan yakalanmış ve diln saat üt. KISA HABERLER 
VDDEIUMUMININ BEYANATI te muhakemeye ginderiJralştir. Ken. 

O latanbul müddeiuıawni8i Hikmet dlsfne on iki Hra para cezası verilmif4. 

h rtat, dün bu hll5Ullta izahat Yererek _tt-:-r.-;:;:;:-:-:-:---:-:-:-:::a:=a-==----~· 
be7anatta balunmuıtur: AFGAN HARiCiYE VEZiRi 

'bik - Bu usul, evveli lqtlterede taL BUGON BEKLENiYOR 
keaı eclUmif, önce lnsflterenin mer. Bir iki ay evvvel Ankara ve tstan-
...._:.de tatbik olunan kanan, - mu. bulda iken Avrupanm dlfer merke~
te natı aörülerek - bütün lngiL lerine de gidip siya.sl temaslarda bu-
1,re 'riJlyetlerine teşmil edilmittfr. lunduktan honra Moekovaya giden Ef 
8 lilterede ilk tatbik tarihi l7j0 dir. gan hariciye veziri Feyz Mehmet Ha
h~~rihte polis mahkemesi adile tek nın bugün Rusyadan şehrimize gcl-
20 •li bir mahkeme kurulmuştur mesi beklenmektedir. 
bu lllayı~ 1868 tarihli Fransız kanunu Kendiıl için Perapalasta daire tah-
tllaı~ulü almı1t 23 haziran 1921 ta. sia edilml§tir. 
'fır kanunla tadil edilen bu kanan. BiR TA VZIH 
hllt .. cez:aı. olraıyan suçlara ait meş. 9 B'ri ·ıe · 936 ...;\ .. 'iri: 
ıt~ .. lfrtim vakalarına tatbik edHml•. ı ncı şnıı cuma .,\& .. A~ sa-
"'• F y ymuzda bir gUn evvel YUksekkaldı-
l ~ı raasadan sonra da sıra ile rnnda vukua gelen bir yaralama ha-
hG.~a, ~omanya ve Yunanistan hti. diseainde imni geçen ve tıbbı adllde 
lbııı tlerı aynı kanunu tatbika başla. müşahede altında bulunduguw kayde 

•rdır 
Bı • dilen İbrahim ismile Tıbbı adlide hiç 

tfte ı~~ tutulan şu on günlük ishtis. kimaenin bulunmadığı umum mUdilr
dbt.~re, ~elen suçların sorgu ve IUkten aldıfmuz bir tezkerede blldi
~,...ları aüratle yapddıfı halde, rilmektedir. 

• Vapurlarm strkecl nhtnnma da yaıadan 
yanqma tecrübeleri bir iki gtlne kadar bL 
tecektlr. Liman umum llltldQrlqQ bu "91ll 
uulUn mahzur ve !aydalanıu ayn ayn tea.. 
bit etmektedir. 

• KAUye vekl.letl b&ziran, teınmu aıua. 
to. ve eylCU aJtarma alt 4 a)'!ık taUtlA.tı 
t.eablt etmlıUr. Bu mUtdai' geçen senenin 
ayn1 ayıarma nuaraa 18.3'7,000 11ra tu • 
ladır. 

• tnıw. Kralı Seldsbıct B:dvardla beraber 
Londraya gttmıı olan ııenr Peni Lorenln 
öııtınıbdeld baft& d&ıınffl beklenmektedir. 

• Akay iskelesi bir kaç gtıne kadar ywt. 
ne konacaktır. Yol1Ularnı l'&hatma olmama. 
m lçln iskelenin sece )'erine konm&Sl muh. 
temeldir. 

Toplantıda General thaa.ıı. Aylav 
Halit, Fatih kaymakamı Rauf ve di
fer b&ZJ kimseler bulunmuşlar ve yurt 
ta yapılacak değişmeleri tesbit ederek 
bir program hıwr1amıolardır. 

Bu programa göre yurda bir ka
lorifer tesisatı yapılması. binanın 

tUrlü yerlerine radyo hoparlörleri kon 
ması, ve yatak adedinin 190-250 ye 
çıkarılması. Ücretinin 3 Jirada.n daha 
aza .indlrilmealne karar verilmiştir. 

HAKEM KOMiTESi BAŞKANI 
iSTiFA ETI'l 

Futbol Federasyonundan: • Umarı umum mU~UrlllğUnun Galatadakl 
Merkez Çinlll Rıhtım lianma nakil lılnln an.. 
cak 937 yıl ba§Dla kadar k&blt olabllecıelf Mensup olduğu te.skilatı bir yan-
&DlaşıJJDJflıl'. dan gazete sUtunlarında tenkit etme?t 

• Müzeler idaresi geçen Mile yapılan kim. ve difer yandan ayni teşkilatta vazl
ya llboratuvan yanmda bSr fotoğraf aerg'I f e görmek gibi iki veçheli vaziyetin 1 
ve atelyesı ile mul!j daJreaı yaptırmaya kL devamına imkan olmadığı kendisine 
rar vermlıtfr. 

• üotventtede mUnhal bulunan 4 kUrltl.. anlatılan hakem komitesi b&fkanı 
ye 4 ecnebi profesör davet edilmişti. Bun _ Bay Nüzhet Abbasm komiteden istifa 
ıarctan Aberbah 11~ PareJa reımı, ve den. etmlt buJundufunu ve t;eekilltımıala 
ı.o t>a;ı~· al"uı kalmedı~ bildiririz. - . . .,. -· . - .. -

Akay idarelln.in tenallltlı ~ 
taları dünden itibaren bqll.lllJlbr. 
dalardan bq1ıyarak lıtitftn An 
iskelelerine ufnyacak olan bu va 
için hangi iskeleden olurea oltun 
eşyadan Kadıköy tarifem tıııe 

para allnacaktır. 

EL iŞLERi SERGiSiNE 
GôNDERILEN EŞYALAR 
El ve ev işleri sergisinin eeb 

deki faaliyeti bitmio, bu ille 
buhman komisyon, gelen eşyalan 
Ankaraya göndermiştir. 

DUn IOD olarak gönderilen 
ıunlardır: ıs. çift kundura, 12 c 
3:5 adet Aç ve elbise fırçası, 15 el k 
tandır. lstanbuldan bütün ıönd r 
eşya 80 sandıktan ibarettir. ŞeJı 
eşyala.nna Ankarada fatanbul T' 
odası namına Emin Nuri nczar t 
mektedir. 

GtlNLtJK PIY ASA 

Ticaret odası tüccarlara hu.sual 
mimlerle bildirmekte oldufu 
piyasa cetvellerini bundan IOJV& 
cil ticaret gazetesine a ·.ve olarak 
meğe bqlam13tır. 



Zındankapıda'/i.i 
Marko nasıl 

. . " 
p.eynırcı çıragı 

zengin oldu? 
Bir 

- Siz erkekler 
,_ok mU11Unuz! Öy
Ji hodblıısiniz ki! 
Yalım kendinizi 
cJilUnümiiniiL ı~ 
te sen. .. Sözde kim 

3J1Cf!1r olacaksın. .... 
Sabahtan akşama 

"bdi.r, akşamdan 
iıi.ba.ha k~ la
lkntuvardan dıfa
ft tJkm•nm _ Yap 
bP.ı bllyilk keşif
lerden balıseder

ahi... ölündüğün 
zaman mangalda 
ldU kalmaz... Fa
kat, bir gün otu
rup da ''kanmm 
saçma bir ilaç bu
:bt.ymı,, diye dilşilndiln mU? Nerde! f 
'Bulamaz mısm Sanki? Muhakkak bu
larınm.. Fakat, istemiyorsun... Hep 
bnclinj düşünUyorBUD! ... ,, 

Bu aötlerin kim tarafında,n ve ki-
~ söylendiği anlaşılıyor: Bir ~ya
S*ln kansı kocasına çikışıyordu. 

HaltJa .da yok değildi. Zavallı ka
~ o canım saçlarma bir illet ha-

' al olmq, dökülmeğe başlamışt.J. Bil-
~ tavsiyesile bir çok ilic.;lar 
~ ama hiç biri para etmemişti. 
fbndf, kocasından yardım bekliyqrdu 

'Kocam bunu daha evvel düşünmeli 
&fil ttıiydi? DllşUmnUştU. Fakat, iyi 
lıft formill bulamadığını ve onun için 

yapmağa cesaret edemediğini 
ljlJJtllyordu. 

Fakat, kansının o günkü sözleri t:;me· kat1 karar verdi: Mükem
b[r saç ilicı bulacaktı. 

Hemen laboratuvanna koştu. Eski 
D millerini tekrar g6zdeıı geçirdi, 
~ff.11.. ,e7Jer ~. ç~ b~ taknn 
~lllP.1ıa- npı,,. 

sabaha kadar laboratuva-
11Dcfa kaldı. Ertesi gÜn de akşama ka-
dllr ufrt.ştı. . 

P&kat ne o kanama bir şey söylU-
J'.'Jl'du, ne de kansı ona sanıyordu. 

Böylece günler, haftalar, sonra ay
reçtL 
Nihayet bir gtln kimyager; elinde 
lile ile kansının Qdaama girdi: 
- 13ak, dedi, nihayet istediğin 
~buldum. 
Kadın sevinmişti. Kocası ilicm 

:!'lll'!lı- istimalini,, de öğretti. 

X&dm, bir kaç gUn bu ilacı ku1ıan
ll'akat, feli.ket ! Saçları bilsbiltün 

ll&Wm·eğe başlamıştı. İki gün sonra 
~llU& bir tek saç kalmamı§tı. 
'l> zaman kimyager, ~mtihanda yan

cevap vermiş bir talebe gibi, mah
ve p.şkm bir halde, kansmm ba-

~11 .. uı.rma karşılık bJJlamadan, so
fırltdı ve elinde bir paketle dön

getdi. 

Anr.,'-n: V. a. 

- Ne?! Beni domuzla mukayese 
ediyorsun ha? 

Bundan sonra §iddetli bir fırtına 
koptu ve kimyager, laboratuvar alet~ 
lerini bile almağı dilfiiıımeden Çekti 
kapıyı, gitti ... 

• • • 
Kimyagerin karışı, yalnız kalmca, 

masanın U7.erinde duran ilaç gifesine 
bakb. Yansı boşalmııtı. Aklına bir
denbire bir fikir geldi. 

Şişeyi aldı, köşe ~aşmdaki eczaeı. 

ya götürdü. 
- Birisinin beJıi .zehirlemek ıste

dlğiıll zannediyorum, dedi. Lfttfeıı 'IU 
şigedeki suyu tahlil eder miısiniz ! 

Eczacı laboratuvanna çekildi. Ya
rım ·saat s'onra geldi: 

- B\iiıda zehir namına bir şey 
yok, dedi. Bü bir saç ilacı olacak her
ha.hle. Yalrııs, butlu yapan kimyager 
biraz dalgıııtruf, İçine koyacaği bir 
-..oa.*lr l8fl '111~ Onu k~
tan· .aonra limdiye kadar yaptlmam1ş 
mükammel bir saç ilAeı olur. 

Eczacı bu sözleri ·söylerken kachna 
bakıyordu. Fakat, aralarmda arlık ne 
.ilaq llle&elesi kalmıştı, ne saç mese
lesi .... 

• • • 
:Wr iki hafta. sonra kimyagerin 

eski 1canmnm kocası olan eczacı, bir 
damla ilAvesile yaptığı yeni mUkem
mel saç· hacını,, tecrübe etmek isti
yordu. O zaman kansı, başındaki tak-
ma saçları <:ıkararak: 

- nacı evveli ben kullanacağım , 
dedi. 

Tayyare piyankosu bu ay gene bir 
çok kimseleri zenrfn etti. Dün keşi. 
deden sonra bayilerinden hisselerine 
dii,en ikramiyeyi alanlar, paraları 

bankalara yatırdıktan sonra otomo. 
billere binip şehrin dört köşesnideki 
evlerine datıldılar. 

Düıa piyanko u.lonunda büyük ik. 
ramiye çıkınca numaraları yazan ha. 
yiler yerlerinden fırlıyarak dışarı fır. 
)adılar. Bir saa~sonra keşide ·.itin. 
ce ben de ~ıktım. Tramvayla Emin. 
önüne geldim..,~Meydanın etrafını 
çevrelfyen piyi'nlo gişelerinin önii 
mahşer gibi kJlabahktı. llk olarak 
Nimet gi~ial• önüne doğru il<.>rle. 
dim .Sesi kısılan bir reklamcı}, din. 
Jfyen halkı yanp gişenin sahih: ile 
görüştüm. Büyük ikramiyeyi bfr 
gence verdiğini söylüyordu. Came. 
kana asılı adresi alıyordum ki J:ula. 
ğıma fğildi: 

- O adres sahtedir. Parayı alan 
genç kimsenin kendisini rahatsız et. 
memesini istiyor. Bu itibarla yanlış 
bir adres yazdırctı. Hatti resim bile 
çıkartmak Jstemlyordu. Gliç halJC? 
kandırdık. iyi kötü bir resmini ala. 
biltlik 

- Doğru adresini ver de belki ko. 
nuşabilirim, dedim. 

- Hiç zahmet etme bayım, dedi. 
Talihli genç parayı bankaya yatır. 
dıkta!i sonra Adaya gidip üç gün in. 
miyecefinf söyledi. Doğru adresini 
ve.rsf!m bile bulamıyaeaksm ... 

Adresi alamıyaeaihaı anlayınca 
80r4Dm: 

- Bari kim imiş bu genç? 
- Liseden çıkmış, parasız bir genç 

fmiş. Borcu falan da varmış gall. 
ha!. Hattl evine bile bu yiizden uf. 
ramıyacakmış !.. Benim işittiğime 
göre ... Yalnız yirmi bin lirayı alınca 
baylı sevindi Ap~tıman abp keyfi. 
ne bakacağını söylliyr11d11. 

Camekindaki bUetıe resme ağız.' 
tarının SJ17:1' aka alfa ~ halla n
rıp çıktım. Bir kas dük)Wı atırı tek 
kollu Cemaıin gişesine dofru Herle. 
dim. 

Aman Allah- Bu ne kalabalık 
Bir kaç Polis intizamı temin ile ilf ~ 
ra,ıyor.. Burada da bir çığırtkan 

HALK 
OPERETi 

Pek yakında 

Kış operetlerine 
başlıyor 

SBYBK 
Büyük operet 

3 perde 

Müzik Seyfettin - Sezai A11af 
Hakikaten, lliç gayet kuvvetliydi.-~------------

Bir iki ~ içinde kadını saçtan eski- JST ANBUL BELEDIYEsJ 
sinden daha gür olarak geldi. 

. F.czacı şimdi "En mükemmel saç 
illcmı,, piyasaya sevketm~e başla
mıştı. Az zamanda bQyUk bir şöhret 
ve kar kazandı .... 

Şehir Tiqatrosu 

.Bu, gtU.el bir takma saçtı. Kansı-
bqma koydu: o kadar yalnfmıır- Yapbğı ilica bir damla ilavesini 

Tepebafı 

dram kısmı 
Bu •ktam 
aaat 20 de __.! unutan öteki kimyager ise, ''En mU-

taka.t erkekler hodbinae, kadınlar kemmel saç ilacmdan,, , bir gişe almış Makbet 
ıumld5rdilr. Kimyagerin kansı, ve ''Acaba nasıl p.pılmış?,, diye tah-

llldl&iıı' ıe bu kadar gil.ze1 bir saç. ka- lil etmeğe ~qlamıştı ..• 
m.dııtan ve onu BOıU derece glbelleş--.. ----- - ---------------------

kOCUIDı& tefekkür bile etmedi ,., 
tam,ager, hadisenin ta.panmış ~ı- DANIELLE DARRIEUX ile Par.isin 140 

dilftinerek: gen11 Ve Jrftzel kızı .tarafından Tem•H •dllen 
- Bir kan.dır oldu. dedi. Halbuki _Y 

o kadar Umltvardmbıld ! Gün 
~ yaptua ve 1ıriP domu
~ tecrtıbe ettim: Çok iyi Kadınlar ·Kulübü 

vermıeu. 
•=va1~rin bu sözleri üzerine ka SARAY Sinemasında takdim edll•Hldlr 
~ddetle l>ap-dı: 

BEYAZ PERDENiN EN DiKKATE DEGER GOND: 
PERŞEMBE 15 SIRiNCi TEŞRiN 1936 

MELEK ve 1986 yılının en gOzel filmi 

SAKARYA MAZURKA 
Sinemalarında birden 

ReJisörQ: 

~-tLLV FORST 
POLANEGRi 

Per,emba ı•ce•I itin numerer\ koltuklar va 
ıocaıer .. mdlden aatıfmaktedır. 

kıyameti koparıyor .. Kadınlı, erkeklı 
gruplar konuşuyorlar: 

- Yahu, yirmi bin Jir~yı alan 
peynfrci çırağı f çerde ... Papelleri sa. 
yıyorlar... Şimdi çıkacakmış!. 

Btr söz ağızdan ağıza yayılı) or e 
yayıldıkça kalabalık kesafet ueyda 
ediyor. Derken küçük dükka"nı al. 
tındaki kapıdan tıknazca. başı şap. 

kalı bir zat ile .arkadan ~n çantah 
sarışın bir genç çıktı. Orta)lk da bir. 
denbi .. e karıştı. 

Herkes ileri ablıyor. Ayaklarının 

ucunda yükselerek günün kahrama. 
nını görmek istiyor. Eli çantalt gene; 
gişenin önünde eA mutena bir yer ar. 
dı. Çantayı açtılar. lpıtde rengd. 
renk paralar görültiyor. 

Lise ttalcbesi Ta'Zdt 
~yiin önündeki merasim nihayet 

bitti Peynirci çırağı Marko elind~ 

çanta, zabıta memurunun refaka. 
tindede Yenicami kemerine doğru yü. 
rüdü Paraların bir kısmını çanta 
almadığından tıknazca zat, geri ka. 
lan paraları iç ceplerine yerleştirmiş 
o da Markoyu takip ediyordu 

.Kör, topal, değnekli, değneksiz 

ae kadar dilenci vara hepli Malrko. 
Jl\llJ peşine takıldı Yirmi bin Jirayı 
çanhsına yerleştiren Marko iş Ban. 
kasının önündeki baydana çıkınca 
karşı tarafa geçip sol kaldırımı takip 
etti. KU~ük bir kapıdan içeri girdi 
Burası Osmanlr Bankasının Eminönii 
şubesi idi • 

Dilenciler buraya gelin-ce .Markoyr.. 
yanaşmak istedilerse de Zabıta me. 
morunun bir geri dönüşü üzerine ge. 
rilediler. Fakat kapının öünllnden 
ayrılmıyorlar bir türlü-

Burada da gelip geçenler topla. 
nrnca Markoyu yalnız bulup korıuşa. 
mıyacağımı anladım ve derhal dar 
kapıdan içeriye süzüldüm 

Kısa boylu, sarıııa, temiz giyin. 
miş bir genç. Bir yandan kiralıyaca. 
ğı kasanın muamelesini görüyor, bir 
yandan da bana cevap veriyor: 

- 23 yaşındayım. Annem babam 
öleli on be~ sene var. Dayımdan baş. 
ka kimsem yok. Yemişte Zinda'-t ka. 
pıda peynirci Tornanın yanında çalı. 
şıyorum ... 

Bir fasılada koynundaki paraları 
çıkartan b8.§L P»)ıalı zat atıldı: 

- Toma benim, Atedi. Şu Morko 
on iki yaşında iken yanıma çırak gel. 
1(1 Hayı~ı bir Koço vardı O getir 
dl idi bun ·- Marko ~ .gibi ~ı~ 
maclf. T iz, namuslu, ~ ıjltan -çık 
tr. Oıt !eneden fazla var, yanımda 
çalışıyor., •• 

Peynircl Toma sözünü bitirme. 
.mişti. Uzun böylu bir genç atıldı: 

_. Elendim, ben- de seyyar bayilm. 
Adım CemaL Dört seneden beri şu 
gence ben satıyorum. Hani param 
olsaydı yirmi bin lirayı eline ben sa. 
yacaktım. 

Marko döndü: 
- Diikkindan çıkmış, bir işe gidi. 

yordum. Baktım bu Cemal koşuyor. 
Kolundan tuttum Nereye! Dedim. 
Çok heyecanh idi. "Ben de sem arı. 
yorum. Sakın heyecanlanma benim 
gibi.,, dedi, sonra da: 

- Marko, zengin oldun. Yirmi bin 
Ura cıktı senin biletine!. 

Dedi. 
Dflnya gözlimün önliııde birde'lbire 

değişti. Artık zengin olmuştum. Pi. 
yankonun er geç çıkacağına 1'anaatfm 
varclt. Bunun için llk günündenberl 
alıyordum. 

- Eh. timdi ne yapacaksın Mar .. 
ko?. Dedim. 

Elini şakağına götürdti: 
- Daha henüz bir karar verme .. 

dim. 
- Ticaret yapmak fikrinden geçi... 

yor mu? Yoksa apartıman mı? 
- Ne o, ne o... Parr,yı yatırdık .. 

tan sonra bir ay düşünüp karar vere.. 
cejim. 

- Gençsin- Evlenmek? 
- Olacak her halde.. Bakalım ne 

-zaman?. Artık parayı işiten zengill 
kızları bana talip çıkarlar zannede .. 
rim. Dün bir kız isteseydim, peynirel 
çırağı diye vermezlerdi. Dünya böY• 
le!... Şimdi de ben naza çekecejilll 
kendimi,.. 

Bfz böyle konuşurken kasa kira. 
lanma işi bitti. Paraları yerleştirdi. 
Sonra kaa ter içinde Bankada• çıktı .. 
Otomobile atlayıp uzaklaştı. Marka 
evinin adresinin vermeden gitti. Söy .. 
lemi yordu nedense!.. 

ÜçiincU bir talihlinin Bayazıtta 
oturdutunu Eminöntinde Yemişe gi. 
den yolun ağzındaki bayi malftl gazi 
Cemalden öğrenmiştim. Bayi Huriye 
ismindeki talihliye yirmi bin lirayı 

tamamen verdiğini. adres olarak da 
Bayazıtta bakırcılarda 62 numaranın 
verildiğini söylemişti 

Foto muhabirimiz Alinin motosik. 
letinin arkasına atlayıp Bayazıda git. 
tim. Bakırcılar civarındaki bütün 
sokakları dört dündükt. Ne böyle bir 
ev, ne böyle bir dükkdn bulamadık. 
Bir kaç meslekdaşa rast geldik. On .. 
lar da bulamadıklarını söylOyorlar .. 
dı. Fazla yorulmuıtum. Yanlış ad .. 
res verdiii anlaşılan- Huriy.eyi arayıp 
bulmaktan vaz geçip matbaaya dön. 
düm. Yekt.a Ragıp Ontna 

Diğer taliler 
kimlerdir? 
1'ffmrbfrlnci tertip byyare pi.yan .. 

goıs111ifm sun geçfdesf dUn bitirildi. 
En büyük ikramiye olan 200.000 ıı. 

ra 1474.J. n•maraya çıktı. Bu bilet!• 
talihlllerhad~ dördü tthrimlzdedir' 
Bfrfn&l Betoilunda Buru aoksfın .. 
dıt bltnei tsman, lkindel Bayazıt. 
ta 11alnrcılarda 62 numarada Bayan 
Huriye, ilçlnctisU Zindan kapıda 
peynirci çırafr Marko, d8rdüncüsfl 
de Betlktaşta Şenlikdedede lise mezu. 
nu Talat i.smlnde bir gençtir. 

Bursa da zf raatıe mepl Recep, 
İzmlrde çorapçı Sabri ile Manisa ma. 
liye memurları da bUyfik ikramiyeyi 
kazananlar arasındadır . 

30.000 lira 9'62 numaraya çıkmıt
tır. Kadıköyde Moda caddeainde 25 
numarada Cemal, ÜskUdarda S.JAnı
sızda Celil, Ma~kada Bayır sokafla.. 
da Şevket de bu biletin talihlileri ... 
rasındadır. 

Hendekte belediye 1Arabac181 Ah .. 
met, lzmJrde binbap Kerimin kıll 
Atifet, KulecUbinde medrese l'Oka .. 
ğında 3 - 1 numarada Balli lzmitte 
Herekeli Yakuba yirmifer bin J!ra. 
Konyada askeri hastahanede heaP 
memata Nuri ve iaşe zabiti Tevfik. 
Biledite .Bakimi Rıza, Zonguldd 
firkednde amele bmafl, Bey~os~ 
Akbabafta bahçivan Kazım, Aksa.. 
rayda mektep aokaflnda 35 numara• 
da Fikret, Yenlkiyde fırıncı Todort 
on beş bin lira kazanan talihlllerdit• 

Biledkte merkez doktoru Şerafet· 
tin, lzmfr inhisarlarında Serme&, 
Göztepede Karanlık sokakta 6" nr..-. 
rada mualHm Makbule, Fenerbahçe· 
de Dössam on iki bin lira. Sef erib'
sarda piyade alayında yedinci b818" 
başçavuşu lbrahim, Cfzrede tahrirat 
kltibi Ham, Galatada Kuledib:nd• 
Yada da on bin Ura kazanmışlardıt• 

Diğer talihliler de bugün belll O. 
lacaktrr 

Büyük ikramiyenin 20 aşafLqı .-
20 yukarısı olan numaralar elll,ef 
lira. 300:>0 lira çıkan numaran•n 111 
aşajmı ve 20 yukarısı on beşer ,Jraı 
12000 lira çıkan biletin 20 aşafUlı .. 
20 yukarısı on beşer lira ınUkA'-t _. 
lacaklardır 

Hiç ikramiye kazan•ıyaa MJet"' 
de birer buçuk lira amorti al•eak .. 
dır 
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_____ i,_ar_•t_le_r_I f lngiltere eski Bahriye Nazı-
San' at nasıl 
himaye edilir? rının kızı haliasının yanına 

] I Gezintiler 

Kaş yapayım 
derken .• 

S-elcmlenberi lıonrqulur: 

Sanat nasıl lıorunmalıtlar? D • • ı d •• k • ? 
Rumi, heylıeli, edebiyatı, ı Onmak Var onece mı e 

rnaailriyi, tiyatroyu nasıl ;jstün o·· ı m ek yok .• 
bir seoiyeye çılıaracafız? 

Sanatın; politikanın emrine ri
rerelr sahibine bir rantl getirmui 
rneseleaimlen bahaetmiyonım. Sa· 
natın kalite balnmımlan ütün bir 
seviyeye çılıması, ve dünya milı
Yaıında bir lııymet olmasını kate
diyorum. 

Vakıa bana: 
- Sanat yağlı röbefin, rela-

1un harcı değiltlir. Biiyülı sanat· 
kör ızhrap ve sJalete çıralılılı e

derelt mertebesini lnılmrııtur. 
Böyle bir cevap benim sözüme 

ltarıdılt olamaz. 
Sanatkan midesincleki yağla

rın hallıettiğini •ananlardan deği
lim, maksadım sanatltcin bir 8&
hem haline •olunalt da deiiltlir. 
SanatkciTa, sanatltar olmalı, sevİ· 
~eaini yiikseltm-1c imlıônını vere
cek bir vcuiyetin huırlanmasını 
İlfemektir. 1 

Bir memlekette YGflYOruz ki, 
orada lıiiltür seviyesini, aanat te· 

viyaini yükseltmek lerdin hare• 
olmaktan ~oktan çılımııtır. Haf. 

tci sanatkarı lert halintle beslem~k 
tle bize istetliğimiz sanat atlamınt 
YGl'Cdmıya lcôli defiltlir. 

lstülatlı bir genç ressam taau. 
var ediniz. Bu adamın nelere ih· 
ti,_. y0kfur? Evvela ytqıyacalı
~•r. lfiplaaiz lft 6a bide en /ıo. 
ay 1aolledile6ilecelt, ,,ani bir ler· 
elin çalıınuua U.eltl.e eılilee.lı 6ir 
~.,:vciir. F ~ ler4.iq,. kendi hn
rtıır.e ltôlieıtl~l m...ıeler 
~tınatın tUd W INntlfini ı.,lıU e. 
i "r. Muel& miialer, ..,.,., •••· 
1'~:t.r ·. muhtelil mcmlelıetlerin aa-
llat kültürleri ile lıarıı lıarııya gel
rrteJen bir llJlfflt atlarmnın tlünya 
"1ikyaaıntl a mtün bir seviyeye er-
1"eai mümkün tlefiltlir. 

Ayr.ı ıeyi, etlebiyattan, musİ· 
ltiye kadar bütün eanat eserlerine 
f Gt b i k etlebilirsiniz. 

Sc:natın himayai, evvela Ufi. 
d,.fları genit mi/qafa, memleht 
rrtilı1aıntla lcqletmelıle b"'lar. 
l<.8ffeJilen istülatları maela 
"ternlelreti •ezmelr, g6rmelı, sanat 
~ltiirlinü ilerletmek lfİbİ imlıcin. 
ara.. lravuıturmalı ile launJı,.. 

Bunu lmlertlen belrlemelı, sana. 
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dönmüşlerdi. Karı

gözleri kestane ren 
dıncağızdı. 

27 yaşmdaki İn
giliz tayyareciıi 
Viment, tıspanya 
hük6metine bir 
tayyare tealimi i
çin İngiltereden 
ayrıldığı sırada 

kansına böyle de
mişti: 

- Üç gUne kal
maz gelirim! .. 

Yeni evlendiği 

kansile balayı se
yahatinden henüz 
sı da 27 yaşında, 

gi kumral bir k:ı-

Fakat bu kadmcağız, §imdi genç 
kocasmm Uc; yerinden kurtun yemiş 
olduğu halde Madritte yattığını ha
ber almr3tır. 

Zavallı diyor ki: 
- Ben Vinsent'le, 1935 de Singa

porda tayyare kuvvetlerine mensup
ken tanışmııtım. tnglltereye geldiği 
zama.n evlenmefe karar verdik. Ha
beş harbi çrktt. Ve bu eeneye kadar 
Vinsent İngiltereye gelemedi. Cenubu 
Amerikaya gitmek üzere biletler al
dık. Ornda. yerleşmek istiyorduk. Fa
kat tayyare ile uçmak onun kanında 
dolaşan bir arzu idi. tspa.nyaya bir 
tayyare götürmeğe kalktı. Kendisin
den vakit vakit haber alıyordum. Ba
na merak etmememi söylUyordu. Ar
kadqlan daha gec;en gün kendbsin
den bir mektup getinliler, Bu mektup 
ta da, gene merak etmemekliflmi tav

Şimdi bir tiyatroda parmak ucu dansları 
yapan Saro Çorçil eaki bir meselltlJİ 
yeniden ortaya almış oluyor: 

Aşk mı daha galiptir? 
Baba sevg~si mi? 

/ngUtcrerıin uki 'bahrit;e MZINJIHI kızı Sanı Çorçil A· 
~ aktör Vikoit1f"le birlikt6 ve dans koRtütııilc 

g~ 

lngilterenin eski 
bahriye namı 

Vinston Çorçil'in 

kızı Sara Çorçn 

kendi başına A
merikaya giderek 
orada sahne haya

tına a~ılmakla, tn
ıriliz ve Amerikan 
gar.etelerinin bi
rinci ıayf alık mev 
zuu olm\lftu. 

Bu hadise kar§I
ınnda eski nazır 

derhal Londraya 
gelmiş 

Randolf 
ve oğlu 

Ç4rçil'i 

kızının ardmdan 
Amerikaya gön
dermiştir. 

Randolf'un va

zifesi kızkardetini 
alıp tekrar İngil

tereye getirmek· 
ti. Nevyorka var
dıfl aman gue

siye ediyordu. Vuruldufuna ve yara- ---------

1
----

lanna dair tek 88.ttr yaktu. Ayakkabı ar 
tecilere bu yolda beyanat vermlftl. 

Fakat kızkardefini hevesinden vaz 
gcçircmeml§ olacak ki. Sara ()>rçil 
meşhur Amerikalı aktör Vik Oliverin 
"Yıldızlan takip et,, taiJnli muht.etem 
revUsUne "Parmak ucu dan•lan,, yap
mak rolllyle iltihak etmlftir. 

Merak etmemek. Bu kimin elinden 

gelir! çiç~k açtı! 
Bir ta9vare Okganaaa BU sene ı..ondfa ortaya yeni bir ka-

i ndi dm modası çıkardı. Bu, ne bir p.pka 
Bjorkv&ll isminde İsveçli bir ta~ moduı, ne bir manto veya rop moda

yarecinin Amerikadan fralkaralr AY• 8L Yeni moda .Sojrudan dofruya ayak 
rupaya gelmek için yola çıktıfmı yaz. lara aittir: Yeni bir ayakkabı modaaı. 
rnıştık. Yeni moda ayakkabılar çiçeklidir. 

Bjorkvall Avrupaya kadar geleme- Şekilden şekle giren, yazın ölçüstlnü 
di: Yanoylda iken denize inmcğe ve yüzünü ka,ybedip sandal veya ta

kunya şeklini alan kadın ayaltka.bıla
mecbur oldu ve oradan geçmekte ('\. rma bu suretle yeni bir şekil bulun
lan bir Fransız gemisi tarafmdan kur-

muş oluyor. 
tanldı. Londrada ~b.n yeni moda ayak-

------·--------------------..--hn bu haylı .zaman Jalaa bir kıy
met halini almamannı istemek ti~
melrtir. 

Sanallıôra uer vermek imlca • 
nını veren laiirriyet böyle temin 
etlilir. Bunu bUde ancGlr tlevlet 
yapabilir. Bizim memlelıe!imi-z 

için laenüz semah sanat i~n hi
maye bir zarrırettü •• 

Sadri Ertem 

kabılarm tl7.erinde büyük bir demet 
kabmm rengine uyacak tarzdadır. Fa
yapma çiçek vardır. Bu çiçekler, ayak 
kat, ay&kkabılannı elbiselerine uysun 
diye ayrı ayrı ayakkabılardaki çiçek
lerin elbiselerinin rengine uymasmı 
dilfUnecekler ... 

Bu sene Londrada çıkan kadın mo
daları arasında bir de yeni şapka mo
dUI vardır. Bu ıµrctıe, yeni eonbahar 
modalanrun ayak ve baş kısımlan ta
mam olmuş bulunuyor. 

Bu damn, eeki tngilis 'bahriye na
zırının kızı maharetle yapabibnekte
dir. 

Küçük iskarpinli ayaldarmm ı;ar
maltlan ucuna yti)aleld.ifi zaman oka
dar hafif bir çahm ile y8rllmett& ve 
ayak oyunlan yapmaktadır ki, acW.a 
tabit yUrilyUfle hareket ediyor sanır
sınız. 

Bilhaaaa bu yoldaki mebareti do
Jayısile Amerikalı aktör Vik Oliver 
kendiıine Amerikada bir yer vereblJe. 
ceflni videtmlşti. Vlnaton Çorçll'ln 
kızile Amerikalı aktörtbı evJeneeeiine 
dair rivayetler doiru çıkmamqtır. 

Eski İngiliz nammm kUJ şimdi 
yapbğı danslara mukabil muayyen 
bir ilcret almaktadır. Kendflinln de 
görlindUğil revüye on binlerce halk 
tehalükle gelmektedir. 

kırsın kızcm söylendi: ' bulduktan sonra ıenin bir teY söyleme-
- Yere bataydı böyle adet. Nereden ğe hakkın yok. Onu niçin ilnneU ve ar

de _gördün?. Nereden de duydun? zuıunu kırmah? Bundan ne fayda nr? 
''Gözden ırak olan gönülden de ırak o- Madem ki benim ve onu bir şikiyeti-
1ur.,. diye bir laf vardır. Ayrı yaatık mi.ı: yok, senin de ıiklyc;t etmemen 
bile hayırh değildir. Araya 11oğukluk gerektir. 
airer yavrucuğ11111. Allah esirgesin, ara- Bu sırada Remsi bey içeri 1irmi1ti. 

YA-Z.A N ~ KADIA.C•W KAflt 
ya soğukluk girer... Aziz ayağa kaldı: 

Anneıi .aytedi. - istenen babam bu itte bize ha· 

n_ '.Fakat güler artık sabahtanberi yü· 
2

'41le taktrfı ıenlik maıkesini fırlatıp 
~~ıtır. Donuk bir yiız ve donuk bir 
"«lafla: 

- Allah rahatlık venin. 
l>i1or. 
Odaıma giriyor ve kapıyı içerden 

•urıneliyor. 
••• 
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,_:rtı)c her günü ilk ıün gibi geçi· 

\l. 

~nç kız rolünü o kadar güzel ya
ki. .. 

raı::.tn~t. hanım birer, ikiter hafta a· 
ılri defa daha ıordu: 

t~ ara kapıaınm anahtannı daha 
Mir iler nü Aziz? Hizmetçiye güç· 
~rda ... 

dl defa ıoırarken annenin ıöz· 

)erinde bir istifhamın kıvrıldıirnı inkir 
etmek kabil delildi. Biraz sonra Az~ 
ile yalnız kaldığı zaman bu tilpheıini 
açıl<!ça şn1atan !~kilde söze batlamııtı: 

- önce de .CSyJedlm ya, ayrı ayrı 
odalarda yatmanın manaaını anlamıyo
rum ben ... 

- Yenilik... Şimdi hep böyledir. 
- Benim böyle yenilite aklnn er~ 

mez. Ben senin karyollnı da GOJerin 
odasına kaldıracağım bugün.. Ben böy· 
le iıtiyorum. 

- Anneciğim neden böyle söylüyor· 
sun?. Karı kocanın odalanrun ayn ol
ması daha iyidir. Almanyada, tncilte· 
rede hep böyledir. Vakitli vakitsiz bir· 
birlerini rahatsız etmezler. Herkes böy
le daha serbest oluyor. 

Fitnat harumm kafaaı bunu alınıyor· 
du. GQz1eri bUyUdU. içini çekti ve 

Oğlu söyl~i kemlik yapaın!. 
Azi.: en tOPrt ~endisini tutamadı: Annesinin cevabmı beklemeden ba--
- Ne -pJfayıtn! O lK>yle lıtiyorl baaına anlattı. 
Dedi. Remzi bey hemen lcaranru verdi: 
Fitnat hanımm gözleri daha büyük - Kanımaia hakkımız yok. Bu, 

bir hayretle büyüdü. Az:arlar ıi1;ıi bir si.ıin bjJeceğiniz bir fq'dir. 
11es1e adeti çıktjtt : Ondan sonra artık ayn oda, ayn 

- Ne demek o böyle istiyor? Za· ?•tak ve aradaki kapının anahtanndan 
ten şimdiki kadınlan ıımartan hep hiç kimıe bahıetmedi. 
Jrendi erkekleridir. Babandan örnek • • 
alsana!.. 

Fitnat hanım bir tiırlü kararından 
vaz ıeçmiyordu. 

Aziz bu yüzden bi,r gürültü kopma
undın 'ekiniyordu. O kadar ki ney~ 
mal .,ıun. olsun Güleri gü,.endirme· 
mek iıtiyordu. Bunun için annesi sö
sünü kestiği zUMD gergin bir yüz ve 
telle dedi iri: 

- Anneciğim, danlma &Jn•, bu Gü· 
letlc bunu bot cördnkten ve hatta iyi 
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Yıl batına ancak bir hafta kalmıttı 

Heaaplann bağlanmaaı. mizan envan· 
<erlerin yapılması, bitinçonun çıkarıl· 

maaı için sıkı bir çalıpna vardr. Aziz 
bunlarla uğraprken bir taraftan da laer 
an GüJeri dütilnilyordu. Herkea yıl

hatı gecesi için hanrlanırken onun da 
ıaklına ilk olarak selen şey bCSyle bir 
hazırlıktı. Sa)>aha kadar sılgm bir ne· 
ıe ve ei1enco içinde C09dlar arumda 

Gaetelertle •ılt nlt meltı 
tlen, hocalardan, ,oaılıl 
bala.etlen yazdGJ" çı•ıyor. 

ltenJi payıma bu lıonalGJ" a··
iyice Jerinleımetlen, "laiilriim,, 
re 69'menin yıkıcı bir İf ol4 
inananlardanım. l.ıerim, ld 
~lr öneınli nolttalar etralltlfla 
nen lıalemler, lmuuetli H ... rem 
bilsilere Jaycmsın. Çünlcii 
tep, il"' wi6itlir. I yilifine 
tıfl tMTlılıların yiWinii hul'llaıhniıııllı 

Ger~i acı il&çların iiatiine 6eP 
,.Jıerli lıaplamalara benur 6h 
tedbirler alınmıf, çocaja iir 
memelt, nmlı sevdirmek pu.I. 
rine baı vuralmuıtur. 

Fa/tat ne ltatlar ,alaıı 
çalqalım, ycwru yürelıler 
melıtebin ajırlıfanı, laattıi 
lm7U antlınr isleri aii·enqq 
Çocalt bakımıntlan böyle 
melıtep, ana baba aduui a 
•ın4a Jalaa talihaiztlir. Cüe 
aomurtmalı neye yarar? 
ltallcple lıomqurscılc, aalılam
•erelctir, lft biztle çocafu ile 
ıan baba, lıele bu yoltlalıi 
emeline ortalc olan cana, 11ıı111'm1ı11 

la •B.ferilir. Melıtebe P/a 
ruuntlalti deiifmelcri bir 
sibi yapralr yapralı i~ 
mizde 'as lrİfİ var? Ho1'1ıilıl 
vanın ltölıii 6aratlatlır. il 
e11 taban tabana zati lıolJ 
cııJı ıaılcın terai7e dönmez ltr 
olar?. 

(Sayım) lan, "iatatüdlt., 
yolıl"71ftd, yatılı ,,....,,,.,,. 

nü 6irlilr olıullan, ~
bütün aynlmıf ıörecehirü. 
melıtebin, ana 6clN ili ,...1:191 

anlllffılı mcmlelcetlertle 6a 
lJı 70lıtar. Hatta A.....a. • 
silteretle 6a •~' lqli _.._ 
,.,. lllqlainedir. 

En uyanclt ge~erimü Wle 
lerinde melıtep havailc dolrı 
oda 6alan4ınamaslar. DM& 
..-.it luıılleri. -8yli79•: 

"• )'elrnİfi, ~ ..... 
si multa oldufuna, 
6il111aler ve ancalc ancw 
•elince, laocolann htlGJ"IM 
fiirler. 

Fakat ne kadar acr oluru o 
bir halrikatti. 

Herkea Şehir ıuinoaundıa, 

palaıta, Yeni laarda veya diiU 
klüp yahut otellerden birinde • 
ıa, birrr yer kirabyorlardı. 
tapna bir hafta oldutu halele 
lerden pek çoiu tutulmuıtu. 
mıt it adamları ve tüccarlara 
ıibi Remzi Beyle oğluna da 
yerlerinden mektuplar gelmif. 
mlflat'dı. Fakat Remzi beyin it 
cia yıl batı ceceeini dtiflinecelr 
yoktu. Zaten bu ıectlerde 
onun adeti delildi. Buna ıHm 
lunu diılfUnebiliyordu. ve ıordu: 

- Sen niçin citıniyonun? 
de Güler o gece etlenmek 11ter. 

- Bilmem... lıter mi acab9 
de onu dütilnüyordum •• 

- fatemez olur mu biç?. 
dm mı~. (Ar1out 



Yollarımızı yapmağa 
azimle karar verdik 

BU BUN 
MLZ ?lı-Z.,BIYATI : 

Radek ve eski Londra 
sefiri muhakemede .. 

Trakya, Çanakkale ve İzmir taraf
larında yaptığı tetkik seyahatinden 
avdet ederek iki gündenberi şehrimiz
de bulunan Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetinkaya bugün Ankaraya hareket 
edecektir. Ali Çetinkaya dün kendisi
ni ziyaret eden bir muharririınize :sa.. 
kanlık ieleri hakkında maltimat vere
rek şöyle demiştir: 

- Şark şimendif erlerinin sahn a
lınması için müzakere sa.18.hiyetile a
yın on beşinde Paristen iki murahhas 
gelecektir. Bu murahhaslar bir kaç 
gün lstanbulda keneli aralarında vazi.. 
yeti tetkik edecekler, sonra. Ankara.
ya geleceklerdir. Ayın on dokuzuncu 
günü resmen müzakereye başlanacak
tır. Tabii olarak ilk günlerde müzake
re usulü kararlaştmla.caktir. lki ta,.. 
raf müzakere esaslarmda anlaştıktan 
sonra asıl mselenin konuşulmasına ge 
çilecektir. 

Bu defa yaptığım seyahat esna
sında Menemen ovasmı sula.m.a.k m&
selesi mevzuu bahsoldu. lzınir 'Vilaye
ti masrafı deruhte etmek şartile bu 
i3i yapmak mümkün olacaktır. Mene
men ovasmı sulamak için bir baraj 
yapılacatkır. Ankara barajını yapar
ken kullanılan ve şimdi elimizde bulu
nan maldne.ler, sair allt ve edevatı 

tiu ile tahsis etmek suretile biz de yar 
C:lmı, edebiliriz. Menemen ova.amm su
lamnasmdan elde edilecek faydalar 
büyüktilr. Burası en iyi cins pamuk 
istihsaline müsait bir yerdir. Bugün
lerde mühendislerimiz bu işin keşfile 
mıeeguldür. Mühendislerin raporlarını 
aldıktan sonra meseleyi daha esaslı 
surette tetkik edeceğiz. Menemen ova
sında yapılacak baraj Gediz suyu ile 
l>eslenecektir. 

Bir de ay başında Cumuriyet bay
ramı ile beraber Ankaradaki büyük 
liarajm. tasfiye havuzunun, sonra An
karayı baraja bağlıyan asfalt yolun 
açılma töreni yapılacaktır. 

Düşündüğümüz işlerden biri de 
Jmkarada (600-700) btıı Ura kıyme
tinde bir radyo tesisatı vücuda getir
mektir. Bunun planları hazırlandı. Ya 
landa münakasaya konacaktır. Bu 
radyo merkezi uzun ve kısa. dalgalı 
olacaktır. En az (1000) kilometre kut 

tisadt ve ru5keri yollarını ve köprüleri 
ni yapacağız. 

Yolların yapılış tarzı mühimdir: 
Yol inşaatında temel kaymak (blo
kaj) esasını kabul ettik. Bu esua gö
re her tarafa. tebligatta bulunduk. Ma 
alel!lef bu esas dairesinde, bedeni mü
kellefler vasıta.sile yol yapmak müş
küldtir. Btmun içindir ki memlekette 
esaslı ve sağlam yol yapmak için na
fianın müdahalesine ve yolların fenni 
şartlar dairesinde yapılmasına ihti
yaç vardır. Bu esas üzerinde yapılmış 
olan bir kaç yolu eon seyahatimde 
tetikk ettim. Yaptığım tetkikat nok
tai nazarmım takviye etmJftfr. Bir de 
yapılan yollarda mutlak surette nıilte-

Saat 12,SO PIAkla TUrk musiklııl. 12,'50 
Havadis. 13,05 PJAkla ha.fi! mllzik. 13,25 -
14,00 Muhtıife plAk ı:ıqriyatı. 

AKf!IAM NEŞRttATI: 
Sa.at 18,80 Çay aaaU, dans musikiıf. 19,30 

Konferans, Doktor Ali Şükrü tare!uıdan. 

20,00 Türk mmıtklsl ııaz heyeU. 20,30 Safi. 
ye T ea.rk&d&f)an t&ra!mdan Türk muıikl.al 
ve halk §&rkıl&n. 21,00 PIAkla sololar. 21,30 
Oskestra. 

ı - Vaber: Yube.1. uvertür. 
2 - Kotıta~ Bir ptyeronun bikAyesl. 
a - Mııskanyi: İm operetinden parçalar. 
4 - Çaykovııld: Yaban g1llll balesinden 

Adacyo. 
5 - Mendeiııon: Şikerso: Bir yaz gecesi. 

rllyasmda.n. 
6 - Lehar: Tarla kU§u operetinden par. 

çalar. 
Saat 22.30 Ajana haberleri. 23,00 Son. 

madi tamirat ı eşkilitı J.Azmıdır. aa- ~-8--0---R--S--A .......... 
lihazırda Çanakkaleden Balıkeaire ka 

dar olan yol ÜT.erinde bu tilrlU tefki- t2 • 10 • 936 
lat yapılımşhr çok iyi :neticeler ver-ıı---------------
mektedir. Hatta mUtemad! tamirat 
amelesi kışı şiddetli olan yerlerde kar 

lllzalannda Jdcba ................ eıre , 
rlade ..,......, ıtr-lel'CIU. ......., •• , 
_, " ıde ıaı.,.... -- tl,Jat.larl.111'. lan da yollardan te:mf.zlfyecelderdir. 1--------------ıı 

Ona göre tertibat almıyor. 
Şimendifer tarifelerinde tenzilat 

yapmamız her sene daha ziyade iyi 
neticeler veriyor. Tarifelerde tenzillt 
yaptıkça umumi faaliyet ve ~ut 
ve §imendiferlerin huılltı art:mqbr. 
Mesela son dört ay içinde ıimeııdifer
lerden umumi varidatmıız geçen ~ 
de ayni müddet zarfında aldığımız ~ 
sılata nisbetle iki milyon lira fazla.. 
dır ... 

••• 
Evvelki gün şehrimize ge1- Nafia 

vekili Ali Çetinkaya, muhtelit Jnele. 

leler etrafında verdiği izahat arumda 
elektrik şirketi işine de temu ederek 
hlikfunetin şimdilik sa.tın alma ifile 
değil, §irketin bazı yol8uzluklan ile 
meşgul bulunduğunu söylemiştir. N~ 

fia Bakanının söylediğine göre ıirket 
hallrl:an fazla para alarak mukavele 

p ARALAR 
• Ster11D «ın •şfUDATU 

Dolar ıt7- tuı7a 
26.lıO 

J'nü ııs- Kark *>.-
UrC ıBI.- ZloU 28.-
Belçlk&P,. tiB,- ..... ~-
Drahmi ··- •IA)t . 16.-
fmcntFr. ta>.- Ofnar 11.-
lATa 2{1.- Yea u-
:rıortn 66.- • KJ"llG 82-
KroaÇek. 11()- •A.Jtm JOıa-
Pezeta UJ- • BeııkDaC m-

ÇEKLER 
• l.ıılDdra 8*). • ft1qa ' 2187 
·~ .0.792.0 • ._.., T.822'ı 
• ....._ 1U& • ._. 1.H7ll 
• lllJ&n9 1,b.OJSl(J • ....... t,SJ82 
•llltlbtf t.'1~ • Bad9,.,. "193> 
•A.Um 8i.~Tö • Bnn1 fü8fMö 
•CeneTn !l tııtı8 • BelgraO 8U160 
• 8of1a M,b18 • Yolmhame 9.7&0 
• Am9terdam U;liS • lıfDllkon 17 t8B ~ 
• Pl'9f 21.7742 e Stokholm S.1282 

haricinde iş yapm&kt& ve gümriik ka- •--------------• 
ça.kçılığı mahiyetinde eşyalar çıkar- E S H A M 
ma.ktadır. Bu e§yalardan bir kısmı ' Iş Bankası co 00 

• Anadolu t6. 4( 
cürmü me§hut halin.de yakalanmıştır. Reji 

2 0 Diler hwnuılar ~1 edilen bir ko- şır. Bayrfy -. 
misyon tarafından tetkik edilmekte- • Kerka B&U 98.tıO 
dir. o. 11gorta .oo 

~ 1',00 
• Çhneato 18,4l> 

01170D Del. 0.00 
~rlt o.ı. l>, 00 
8alya .oo 
~k 111. .. )00 
Tetetae .00 İktisat vekaleti müsteşarlarından Poaomoeb - 06 

ıı-~~~~~---~--~---· Hüsnü Yaman dün Ankaradan §ehri-
mim gelmiştir. 

istikrazı ar Tahvlller 

Diinkü Poda. ile gelen Dafl.y Ex.1 
~ gazıetesiltüı J' aT§Oea ııu1.habiti 

UflPJIOT: 
Stallnin teJıtizleme har•t.iain de.. 

vam edeceği hakkında evvelden yapı. 
lan tah•lnl~rin doiru olc1nğllJlu bu. 
gün resmi Sovyet gazetesi Pr:ıvda 

teyit etmektedir. 
Şimdi öfrenildiiiu ,sin, Lo.ndra. 

daki vaktile "Staliaia ilmi. ~ye anı. 
lan en yüksek şöltret a.1dlıi pseteci 
Radek ile birlikte. IMıir:ablô Sov. 
yet elçiliği askerf .at.qmi 41 )",a§Ulda. 
ki General Putna w SoTydlerill es . 
ki Londra elçisi Sokehıikef da t.nkif 
edilmiş bulunuyor. Bir kaç gtiııe ka_ 
kar mullakeme eclıleeeklerdir. 

Pra vda diyor ki: 
"Bir kaç lıaf ta ewel pal'tim.iz1 düş. 

manlardan temizlemeğe bqladıgımtı 
zaman i§imizin ancak yarısını yapmu; 
olduğumuzu biliyorduk. Aramızda 

daha düşman 'kalmıştı. Bunların da 
sonu, diierlerinin sonuna benziye. 
cektir. Kudurmuş köpek gibi kurşu 
ııa dizileceklerdir.,, 

Gazete bundan sonra Radeke şid. 
detle saldırarak §UDU yazmaktadrr: 

"Karl Radek, komünist partisi için. 
de en büyük entrikacı idi. Iki türlii 
it gören, iki yüzlü bir .adamdı. Fa 
kat §imdi SoYyet Birliği halk .mahke. 
mesi huzuruna Çlkanla.ca.ktır.., 

Bu demektir ki, Radek, General 
Putna n Sokolnikof ile birlikte, ayu; 
asker! mahkenıey~ çıkarıla.cak, ayn: 
müddeiumumi, yani Vitinaki ile kar. 
'Şlla.p.cak lar dır. 

Vifinsld, Zinovief ve Ka.menefi ö. 
lüme g&ulereıı nıildeimnumldir. 

SöyleıuliğiM göre,. Sovy~t gizJi po. 
Jisi, Zinovief - Kamenef m~hake. 
meainden iSOllra muharrir ra4ekin a~ 

_partımanında Troçkinin el yazISile mek 
tuplar bulma§ ve Radekiıı aylardan. 
beri Troç.ki ile muhaberede oldaiunu 
iabat edem deliller ele geçirmiştir. 
iDAM EDiLMEYiP SORULMUŞ. 

LERM/1 

hk atarak de\ rildi. JrlUlci.zim Vosu. 
kof, _yaralıya hir 'tekme vurarak ba.. 
ğırih: 

- l:tini bitir!. \öldür :al&a'fı ! 
BeY!niıte mkılaıı ikinci bir .kurşun 

mahkftm.ıı öldürdü. 
Smirnof biraz daha sanra Cildürül. 

dü. Hücresini:ltm dışarı ayak atar at. 
maz '1>ir manga ulreTi -gördü ve tıaya. 
<tının st>nu geldiğini an1aaı. 

- :.Mahkeme esrw;mdaki nrlyeti. 
.miz bize ,·akl§mazdı, dedi. Şimdi Jıa.. 

.kiki bir ihtil.ilci gibi ölmek is tiyo. 
rum. 

Sonra bir şey yazmak istediği1'İ 
söyledi. Eline kurşunt bir kağrt ver. 
diler, bir de kalem uzattılar. Kağıdı 
:kalemi 'l!ilıp hemen: 

5~lıl arkad~._,, -diye yazdı. 
Daha !azla yazamadı. Millfu:irn 

elinden kağıdı çekti aldı n.Par-(3 par. 
ça yırttr, attı. 

Smirnof buna hiç ltiraz etmedi. 
Bodruma inai ve o da Kamenef ,ır!. 

bi, ensesine bir kurşun ~yerek . ere 
yuvarlandı. 

Yalnız Le.nin!n :Eağ :kolu W! srr 
dostu olan Zinovief, bir erkek gibi 
ölme.-;;ini bilmedi. 

Esasen saatlerdenberi titreyip du. 
ruyordu. Haya çok ~rcak olduğu haJ. 
de üzerine yün elbiseler giymlşti . Ak. 
şam hemen y.a tıp uyumuştu. Saat 1 
de lJyandırdılar • 

Biitün :vücuda .titremefe başladı. 
Kendisine: 

- Hazırlanın, dediler. Sizi başka 
yere götürecekler. 

Zinovief, cel'ap vermeden yatağının 
üıerine yıtlldL 

- Zillovief, kallun giyinin! 
F~ Zinov.tef kunddaıaadL O za. 

m:ı.n bir gardiyan ayakia.nna zorla 
botlarını gesirdi. Bir gardiyan da 
onu kaldırınrş, oturtmağa çalı~ryor. 
du. 

Zinovief, l>aşrnı e1Jerinin arasına 
ahp iıılemeğe ve mukavemet göster. 
mefe Ç&lı.f tL 

Baş prdiya.ıa: 
- Kalkın!. 
Diye tekrar etti. 

• 1931 T.Bor. I 28 9:, t:lelrtrllı 00,<Xı 
• • • • a 21,11b 'l'r&mT&J 111,10 

nmda. bir sahaya neşriyat yapabile- --------------

Scnyet!er Birliffnde tedhiş Jtare. 
keti ile mahktm edilenlerin idam e. 
dilmeyip sürüldükleri hakkında bir 
şayia çıkmıştı. FraJUıızca Le Jour:. 
nal putesindeki bir yazı, bu eayia.. 
nın asılsız olduğunu ortaya koku1or. 
~ünkü gazetenin, ismini tabii zikret. 
miyecefini söylediği "yüksek bir SoY. 
yet şalwiyeti., Din ifpatına. atfen 
nevettiği yazıda tethitçjJerin JtUJl Öl 
dürül dükleri anlatılryor: 

O zaman zlnovief, birdenbire deıt 
olmUf gfbi homurdanmağa başladı. 
Bir gardfyanm yüzü"e dolctüğ5 so. 
ğuk su oa11 biraz te&k.in etti DoğruL 
du. 

tektir. 

Memlekette program dairesinde yol 
'Ve köprüler yapmak ~çin bir kamın la
yihası hazırladık. Bu llyiha Devlet 
~ tetkik edileli. Şimdi Heyeti 
:Veldlededir. Ya bu layiha meclisten 
geçirilecek, yahut bütçeden her sene 
beş, altı milyon lira tahsis ederek yol 
iline esaslı surette girişilecektir. Her 
halde bu iki şıktan biri hükfunetçe 
kabul edilerek yol meselesine yeni bir 
faaliyet verilecektir. Bahsettiğim ll
yihanm esası evvelce alınmakta olan 
yol vergisinin tarh ve tahsilini ıslah 
etmek: esasına müstenittir. Layihada 
bedeni mükellefiyet yerine nakdi mü
kellefiyet usulü tercih edilıniitir. Her 
kes en aşağı dört lira yol vergisile 
mttkellef olacaktır. Vergi kudret! mtl
sait olanlar hakkında birer lira fark 
ile derece derece arttmlaca.ktır. En 
çok on üç lir.ayı geçm.iyecektir. Şu ka
dar var ki nakdi yol vergisi vermeğe 
hiç kudreti olmıyanlar gene bedeni 
mükellefiyete tabi tutulacaktır. Bu 
esas üzerine alınacak yol vergisinin 
hasılitı on iki milyon lira kadar tu
tacağı tahmin olunuyor. Bu paranın 
yarısı nafia idaresini, yarısı da vilfı
yetlere bırakılması düşlinfildü. Nafia
nm alacağı para ile geniş memleketi
mizin vilayetler arasındaki mUhim ik-

.. mnmr)'Orum. Çünkü bazan onlar
'tla Ja laocayı yaralıyacak, m~kte
bin kutsallığını yıkacak ycuıl:zr 
sıJııyor. 

En ağır ıartlar içinde güler 
7Ü1e ~alqan bugünkü öğretmen
lere laoca hakkını, ana baba hak
lrrnclan Ü•t tutan milli inanıı ın aı-
1.a ,sa,..ılmadığını göstermeliyiz 
Değenizleri Var•a acımadan ata-
lun; la'ltat muallimliğe dil ve el 
ıu:abnıyalım. 

S. Gezgin 

I;KONOMi 
Dış ticaretimiz 
etrafında bir 

istatistik 
Son beş yılın Temmuz 
aylarında neler ;hraç ve 

ithal ettik? 
Dl§ ticaretimiz hakkında munta

zam istatiatikle.r yapmakta. olan lııta
tistik umum müdürlüğü, 1936 yılı tern 
muz ayı istatistiğini de çıkarnııft;ır. 

İstatistikte son beş yılın temmuz ay
lan vaziyeti de şöyle gösterilmekte
dir: 1932 yılında ihracat 4,258,000, it
halat 7,833,000 lira, 1933 yılında ih~ 
cat 4,791,000, ithalat 8,175,000 lira, 
1934 yılında ihracat 4,855,000, ithalat 
8,710,000 lira, 1935 yılında ihracat 
3,798,ooo, ithalat 8,536,ooo lira. 1936 
yılında ihracat 5,209,000, ithalat 
8,606,000 lira. 

İhra~ ettiğimiz eşya., karşılık kıy
metlerile şunlardır: TiltUn ve tönbeki 
439,911, meyvalar 684,836, pamuk 1 
345,962, yağlar 218,204, canJı hayvan
lar 163,356, zahire ve hububat 82,095, 
yün, kıl, ve iplikler 1,061,539, halı ve 
keçe mamulatı 44,54 7, ağaç, kömür ve 
ağaç mamulatı 96,409, deriler 344,959 
nebati yağlar 4,730, tohumlar, ôl,904, 
mahrukat 245,759, antimuvan 4,800, 
krom ve sair madenler 450,195, me
vaddı hayvaniye ve mamulatı 264,3591 
tı,bbi müstahzarat ve saire 364, ta§ ve 
toprak mamulatı 141533, diğer grup
lar 4 72,581 liralık. 

İthal ettiğimiz ~ya da karşılık kıy 
metlerile şunlardır: Pamuklu mensu
cat 1,439,919, demir Ye çelik 1,362,156 
makineler 980,490, şeker ve mamulatı 
60,687, yün ve kıl mensucat 479,623, 
mahrukat 340,263, kağıt ve tatbikatı 

• • • m 22.40 RmtDD A.Of> 
ı.tfk.Düm lı0,00 • A.e&dol9 1 4'..90 
&rsem bt.ııt. 1'8,W • A.udol1I D 41.9'.J 
ıt28 A lıl - (ıO AMdolu m '6..W 

• S. Erzurum U9 6(, * MllmONIU .& 46.60 

389,576, kahve, kakao ve çay 186,891, 
deriler 212,858, pamuk ipliği 255,645, 
lastik ve kauçuk mamuIA.tı 133,200, 
kara nakliye vesaiti 271,296, mamul 
mensucat 195,472, kimyevi ve tıbbi 
maddeler 252,273, camlar 106,014, taş 
lar ve topraklar ma.mulib 45,523, ba
kır ve halitası 177,360, yUn ve iplik
leri 337,373, zahire ve hububat 57,944 
tıbbi müstahzarat 101,263, boyalar 
126,140, meyvalar 63,,453, ağaç mamu 
lltı 198,303, fenni cihazlar 146,140, 
tohumlar 91, diğer gruplar 6Bp,123 
liralık. 

ALTI B/N BALYA TiFTiK 
Son hafta içinde Almanya.ya 6,000 

balya tiftik ihraç edilmi§tir • Diğer 
yabancı piyasalardan isteğin f a.zla ol
ması, tiftik ihracatçıla.rmı memnun 
etmektedir. 
TOTON PIY ASASI AÇILMAK 

O ZERE 
Ankara, 12 (Telefonla) - Mahsu

lün idraki tamam olduğundan tütün 
piyasasının bugünlerde açılması bek
lenmektedir. Piyasa geçen senelerde 
olduğu gibi inhisarlar taraf mdan açı. 
lacaktır. Bir çok ec.nebi firmalarının 
tütün almak üzere müracaat etmiş bu 
lunmala.rı bu sene tütün mahsulümü
zün iyi bir fiyat bulacağı kanaatini 
kuvvetlendirmektedir. Tütüıı almak 
üzere müracaat edenlerin başında Çe
koslovakya hükQmeti gelmektedir. 
Çekoslovakya hükumeti memleketi
mizden bir milyon 250 bin kilo tüti.in 
almağa karar verdiğini bildirmiftir. 

Avusturya rejisi umum müdürll 
B. Valter ile .Amerikan lmmpanyala-

İdam emri geldiği zaman saat 20 
idi. Kimse bu emrin bu kadar çabuk 
verileceğini zannetmiyordu. İdamlar 
saat 23ten sonra başladı Te aaat 
4 de güneş doğarken bitti. 

Mahkumlann üçü tııaat 23 le ge::e 
yarısı aruında, Santrarda idam edil. 
di, l~lerinden biri doktor muayene.si 
ile, hasta olduğu anlaşıldığı içfo 
morga götürüldü. Orada, ölülerin a. 
rasrna yatırılarak cellAdlann eli}~ 
öldürüldü. 

Troçldcilerden bir başkası Minr. 
niçka hapishanesinde idi ve ertesi gün 
saa.t on birde bir at hırsızı ile be. 
:raber idam edilecekti. 

Zinovi~fi dqarı 9kardılar. Bir 
mania askeri •ördü. O zaman het' 
~ anladı. Durdu. Bacakları tut. 
maz oldu. Kollanndan yapışarak a. 
yakta durmasına yardım ettner. 

Adamlar kollarını brraktr bırak
mu dö~. O zaman tuttular, sürük· 
Jediler. Zinovief ağlıyor, bağmyora 
_yalvarıyordu. 

Koridorun nihayetiııde daha faz. 
la ve bir kadın gibi ağlamağa ba~la.. 
dı. 

'Mangaya kumanda eden mülA.zi.11' 
Ev.angu 1 of: 

- lô numaralı hücreyi açın. 
Emrini verdi. 

Zinoviefi hücreye ittiler. Eşife 
yığıldı kaldı. O zaman mül!zim ~ 
vangulof ensesine bir kurşun sıktı. 

OÇüncü enternasyonalin icra kO• 

miteainin eski reisi ha suretle ha~ 
ta gözlerini yumdu, 

Fakat, o gece en fazla heyecan 
.-eren idamlar, Kamenefle Smirnofun 
ve Zinoviefin idamları oldu. Leninin 
dostu 'Ve flk zamanlarda iş ark=ıdaşr --------------
ol~n bu O~ mahkum, yeni Rua reji. Fatih S1tlh Üfflncü Hukuk BakirTY 
mınde mtihfm ve en şerefli mevkiler liğinden: 
işgal etmi~Jerdi. Fakat, her şey 0 Samatyada Sulu Maıiastır SancaJC· 
gece sona erdi. tar Hayrettin mahallesi Aynibek iP' 

kağında 12 sayılı evde -0turan Küçül< 
Mariye sinni rüşde vüsulüne ,kB.clat 

bütün işlermi görmek üzere ayni &
de teyzesi Penızun 5.10.936 taribiJ1• 
den itibaren vasi tayin olunduğu ilAtl 
olunur. 

Bununla beraber, takatlerinin ke 
ıdlmesine rağme~ Kamenefle Smir: 
nof son dakikalarına kadar soğuk 
kanJıJıklarını muhafaza ettiler. 

Evvela Kamenef öldürüldü. Ha. 

piehane bekçisi onu almafa geldiği -------------~ 
zaman b'ir tek sual sormadan arka. Kadıköy /kinci Sulh Hukuk 94-
~nndan gitmeğe başladı. Sessizce kimUğin&n: 

Geper binasının bodrum katına g;den l{adı}<öyünde !u.ettin sokağınclS 
merdivenleri indi. Kaprnın arkaır;ına if 

25 numaralı evde mukim. sabık deırt 
koıtulmuı olan bir paravan. orfanın yollan idaresi tornacılarından J{.9-1" 
bir krsmınt gizliyordu. Cellact orada rettinin nıalfiliyet akliyeai dolayısil6 
idi. h nııı-

rı umum müdürü Mr. Ga.ry mem.leke- Kamenefi odaya doğru ittiler Pa. 
acrına ve kendisine ayni evde :1 

kirn karuıı Kayanın vasi tayinitıe 2 · 
9.936 tarihinde karar verilmit oıdtı· 
ğundan kanuni medeni hükfunleriJle 
tev.fikan ka.y:fiyet illn olunur. 

timizdeki tütün vaziyetini tetkik et- ravanı ge!;er geçmez ~ll!d ona doğ.ı 
mek ve m übaya.atta bulunmak üzere 1 ru ilerledi Ye arkasmdan ensesine bit· ı· 

lzQıire ıelmlflerdir. l .kar§un yerle§tirdi. Kamenef bir çığ. 



• 

- 7 - K•JP..UN 13 ll'XTEŞR1N'1936 ~ 

Gene· TEK -- KOLLU! •.. 

a. 
Son altıncı keşidede bir günde dört büyük 

ikramiye vermekle bayiler arasında 
( HEir ke idede olduğu gibi) 

Gene Tam Rekoru Kırdı ! .. 
1 - Sayın müşterimiz Zindankapıda No. 6 peynirci dük

kinında çıra Bay Marko 14741 numaralı biletle 
200,000 lira kazandı. 

2 - Adres ve hüviyetinin mahrem 
tutulmasını arzu e en sayın m üş
terimiz harp malU Ü (?) 946 nu
maralı biletle 30,000 lira kazandı 

3 - Sayın müşterimiz oğaziçi Yeni 
köyde fırın~ı Bay Toros 21044 
No. lı biletle 15,00ö lira kazandı 

4 - Sayın müşterimiz Kızıltoprakta 
Kördere sokak N .43 de Bayan 
Mükbile 21039 numaralı bilet ile 
12,000 Lira kazandı. · 

Adrese ok Dikkat: 

Bay Marko paraları çantal}a qerleş
tirdikten sonra 

Eminönü : köşede Tek kollu Cemal Gişesi 
sahibi Cemal Güven Tel, 24093 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 



·· -lstanbul. Belediyesi ilanları . 
• . .. · •. ... 1 .· ":° ~· • 

Adet Bellerinin muhammen 

10 
ı 

1 
1 
ı 

4 
o 

Fi atı Lira 

11 
120 

90 
60 
15 
20 Maktuan 
20 

" 

Memur maıaıı 
Kütüphane 
içtima masası 
Tetkik için maıa 
Küçük masa 

Masa ve ta.miri ve cilisı 
Raf ve askı imali 

• 

Fen itleri müdürlüğü için lüzumu olan yukarda cim ve miktar-
lan yazılı kütüphane ve saire açık eksiltmeye konulmuıtur. Ke~if 

enakı ve ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 32 lira 63 kuruıluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk temina
tm yatırılması daha muvafık olacağı ) 26 - 1 O - 936 pazarte.s; gü-
nü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2030) 

Senelik muham
men kir~sı 

ilk tem:natı 

Beyazıt Kaııkçılarda 35 N. lı kah-
Te karıısında 75 metre 50 santim 
murabbaı yol artığı. 
Uluköyde Muvakkithane caddesin
de 18 N. lı dükkan önünde 4 met-

100 lira 7,50 

re murabbaı yol artığı. 4 lira 0,30. 
Yu~arda semti ve senelik muhammen kiraları yazılı olan mahal

ler 937 senesi mayısı $Onuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı 
açık arttırmaya konulmu!lar~ır. Şartnameleri levazım müdürlüğün
de, görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile berabe'r (bir gün evveliP.e kadar ilk teminabn yatı
nlmaın daha muvafık olacağı) 2 6 - 10 - 936 pazartesi günü saat 
14 de daimi enciirıcnde bulunmalıdırlar. (B.) (2031 

tvıu ı1amme11 oeaeıı 1~1ti 1ıra o lan kurıun ıevna 
pazartesi günü saat 15,30 da kap-alı zarf usulile Ankarada idare bi
nasında satın ah nacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 98, 70 lirahk muvakkat fominat ·ile ka" 
nunun tayin ettiği vesikaları reımi gazetenin 7 - 5 _..:. 936 tar1h ve 
3:197 No. lu nüahasinda intİ!•r et mit <0lan ta)imatnaarc daire,inde 

almmıf vesika ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a kadar Koinisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak A nkarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve ıevk ! efliğinden dairtılmaktadır. (2140) .. . 

Karacabey Merinos yetiştirme 
çiftliği direktörlüğünden: 
Çiftliğin gerdeme mevkiindf' in~a °'dilecek y~m ambarı kapalı 

sarf uıulile münakataya konmuıtu r. 
Ketif bedeli (15.069) lira (98) kuruıtur. 

Eksiltme 3 - 11 - 1936 tarihine müsadif ıalı rünü saat 15 de 
Barı~ Baytar Müdürlüğü binasında toplanacak Merinos Y etittirme 
çiftliği inıaat komiıyonunca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mıkdarı (1.133) liradır. 
istekliler proje, mali ve fenni tartnameyi çiftlik Müdiriyetinde 

Te Bursa Baytar Müdürlüğünde göreceklerdir. 
istekliler ıeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 sayılı ka nun 

tarifatı dahilinde ekıiltmeye \st;r3.k eylemeleri ilan olunur. (2133) 

• 

BANKAYA 
YAT ltllLAN DAQA l;Yi 

tKiLMi~ TO~UM GiBi Vtı:ıiMliDiR. 

UOlANTSl DANr ONi :: 
KARAKOY PALAS AlAL~MCi HAN 

. ( 

.. 

• 

. ' 

• 1 

HAVAliAll şof-beni 
Tefsllit ı l•tlklll c•dd••I t01 

Güzelliğin sırrı 
yalnız .•• · 

~l 
-. li ~ 

~ 

~ 
( 

\ .- ,,,,,,,,, 
. / ~y~~~: .. 

PIYAN(!o/fJ, 
2ee,eee '"~fi'"~ 
ı,ee, ee e rıt.ı~FAT ~AR- , 

, Necip Bey yağsız kremini Kul· · 
lanmakla temin ediliyor. Çünkii 
Necip Bey kremi güzelliğin sırrı· 
dır. Cilde beyazlık ve güze:Iik 
verdiği gibi sivilce ve çilleri ka· 
tiyen giderir. Tüp ve vazoları h!• 
kremden ucuz ve emsallerinden 
üatündür. Her mağazada bulunur. 
Deposu Eminönü Necip Bey ma· 
ğazası. 

• : <i ·acı iıı -1 1rla• 
2: ~~ ~ t ,• ,, 
~ : €U ~ 'l,50 '' 
4: ~ , ~,50 /~ 
• : <ı . ~ 41. ,10 ,, 
6; il ~ · -q 

1 
Bayanlar Bir verirsen bin kazanabilirahı. Biri kayberJeraen paran heb3 elr 

k d , m~tır. Hem yüzlerce vatanda ıınızı senıin etnıit hem de yurdtl-
Kıış mevsimi yaklaştı, ya ın a kürk •'kl . b. k r·ı k l . Bu .. ı . d~ 

. . ~ başlı'-•acak nun go erıne ır nç ı o atını, o uraun. yuz erce zenın:. .., manto gıyınmcge J sınız : . . • . .: • • •• 
BEYKO ticarethanesi 12 ay vade bırımn de senın olmıyacagrnı kim ıddıa edebılır. 

1 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-

TOLARI satmaktadır. 

Anadoludan ayni ~crait:c • 

BEYK O 
Mahmut'). c;a R\irt:-;U h<!n içerisinde 

Telefon: 21685 

1 
. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü iliinlar 

Kiralık EmlAk 
Beyoğlu Kamer hatun Kızılcık ıok ak 28 No. hane. 

,, Hüseyinağa Zambak sokak 4 No. apartımanın altıneı dairet'-
Tophane Ekmekçibatı mahatleai Bopueeen caddeıi 136 No. )IS 
dükkan. 
Be!iktaş Sinanpafa vapur iıkeleıi 25 No. lu dükkan . 
Tophane Sultan Beyazıt camii ar kaıı 10/ 17 N. araa. 
Galata Sultan Beyazıt Yeniıehir 38 No. dükkan. 

,, ,, ,, ,, 40 ,, ,, 
,, ,, ,. ,, 42 u Ev. 

Beyoğlu Hüseyin ağa Zambak ıokağında 4 No. lu apartımanın betı. 
ci dairesi. 
Beyoğlu Kamerhatun Kızı!cık ıok ak 19 No. apartımanın birinci d,. 
ı res ı . 

Yukarda yazılı emlak 31 mayı~ S37 sonuna kadar kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya konul muıtur. 

lıtekfilerin 2~ - 10 - · 1938 cuma ıünG ... ~ 11 ele Be1oiha .,, 
kıflar direktörlüiü akarat kale-mi ne ıelmeleri. ,(2108)_ 



Düdkü Keşidede Kazanan Numaralar 
.._. .... inönünde1 1eldcollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. 

44 
· 117 
210 
231 
263 
354 
3M 
481 
569 
&21 
665 
t593 
724 
733 
'770 
814 
837 
878 
879 
HZ 
g47 
960 
984 
988 

1022 
30 

'116 
137 
273 
299 
319 
361 
367 
4iS 
449 
4$5 
~'* 
564 
567 
601 
t552 
m 
676 
1°63 
77$ 
801 
828 
91$ 
9S3 
g~ 

200• 
18 
3a 
! 

~l 
143 
158 

1'0 
nı 
!ıı 
ssı 

400 
'iı 
4'38 
513 
517 
519 
580 
ıu 
675 
114 
'720 
803 
132 
846 
ise 
183 
899 

3039 
54 
60 
ııı 
117 
131 
153 

.f49 

Lira 

40 
40 

soo 
40 

500 
!JO 
40 

200 
200 

50 
40 
40 
40 
!40 
70 
40 
50 
40 
50 

200 
500 

50 
40 

500 
.so 
50 

500. 
500 

1000 
40 
40 
40 

500 
70 
40 
10 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
:se 
16 
140 

'200 
40' 

2'8 

5 
50 
50 

200 
40 
..o 
50 
40 
70 

200 
500 
40 
50 
40 
40 
40 
50 

1000 
50 
40 
40 
70 
50 

500 
40 
40 

500 
40 

No. , 'Ura 
256 il 40 
322 ' 40 
323 ~ 500 
409 Aııt so 
415 500 
451 50 
471 50 
493 50 
602 40 
652 40 

• 690 70 
705 500 
715 ~ 40 
77g 50 
185 70 
800 40 
841 50 

4004 50 
12 40 
32 ' 50 
'53 ~ 50 
12 t 200 

144 ~ 40 
165 -., 50 
290 ,1 40 ... 
329 50 
331 • 70 
344 • !O 
346 70 
350 r 40 
388 ... 40 
409 l]" 70 
~91 - 40 
550 ~o 
579 40 
607 ~ 

625 'o 
743 500 
175 40 
802 40 
828 40 
143 40 
880 40 
966 40 
906 100ô 

5020 500 ' 
,. 43 500 . 

55 .• sG . 
11'3 40 

:407 40 
2i! .. 
3ış ·.sa 
3fS • 40 
1§4 40· 

-w 
i'O 

1100 • .., 
.ı! 

10f 
200 

50 J: 
IO • .,, 
10 

1
40 
~DO 

•«» 7G •o 
70 
40 
10 

31 200 
3& 40 
gg so 

112 50 
335 40 
362 40 
376 40 

N&. 
388 
401 
426 
520 
541 
~68 
591 
642 
669 
706 
718 
179 
a10 
&20 
864 
8&5 
900 
908 
927 

7018 
.58 
70 
74 

ıoa 

1u 
103 
224 
30! 
304 
464 
481 
521 
530 
594 
721 
72t-
736 
an 
834 
837 
861 
su 
921 
942 

1005 
14 
20 
32 
55 
~6 

ıos 
119 
122 
128 
138 
119 

ırı 
209 
210 
tas 
He 
281 
274 
2*8 
H2 
218 
H6 
us 
ltı 
3,9 
483 
419 
519 
522 
J36 
6!3 
629 
&49 
637 
651 
700 
7İO 
761 
762 
76t 

Lira 

40 
40 
70 
so 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
50 
50 

200 
!O 
40 
40 
10 
70 
50 
50 
40 

500 
40 ,o 
40 
40 
!5o 

500 
70 
40 
-'O 

500 
50 
441 
•o 
50 
70 
50 

500 
40 
4() 

50 
70 
40 
40 
ıo 

IDOO 
50 
40 
40 
50 
70 
50 
40 
70 
70 
40 
40 
40 

500 
40 
50 
40 
'10 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
40 

200 
40 

500 
40 
40 
50 
70 
40 

No. 

778 
794 
831 
854 
857 
8fı2 
942 
959 

go29 
133 
144 
175 
193 
195 
252 
254 
282 
301 
108 
aıı 
343 
417 
425 
428 
412 
461 ... 
S13 
523 
530 
584 
SH 
83~ 
716 
'87 
824 
844 
BS4 
868 
811 
899 
971 
gag 

10071 
119 
193 

. 195 
15t 
ıı• 
a1f 
Jd 
357 
406 
431 
432 
•o 
417 
501 
518 ... 
568 
lf S 
611 
625 
10, 
710 
f 14 
737 
787 
788 
888 
191 
~9& 
HO 
958 

llOOi 
19 
24 
44 
81 

128 
ısa 
tu 
205 
275 
327 

Lira 

40 
500 
500 
70 
40 
-40 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
70 
so 
70 
50 
10 
50 
:o 
60 

30000 
40 
40 
40 
70 
40 
70 
70 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
50 

!00 
40 

soo 
40 
$0 
40 
70 
40 
70 
40 
40 
so 
70 
50 

aoo 
40 

600 
50 
ıa 
ta 
70 
~o 
50 
40 

'o 
500 
200 

40 
40 
70 
40 
40 
50 
40 
50 
10 
70 
70 
40 

500 
4() 

40 
40 

500 
70 
40 

Ne. 
au 
417 
420 
.\32 
603 
~19 
531 
546 
6ıO 
~'t 
700 
702 
144 
746 
773 
,,7 
805 
848 
86i 
H8 
884 
116 
A91 
801 
us 
972 
97, 
MO 

12062 
135 
150 
169 
270 
275 
317 
au 
334 
ua 
346 
as4 
381 
4U 
458 
551 
601 
633 
659 
698 
749 
759 
,95 
806 
866 
870 
111 
~·g 
.. o 

13013 
11 
~1 
95 

110 
170 
118 
210 
227 
~&a 
382 
a03 
396 
421 
480 
493 
SH 
555 
581 
~ı 
667 
670 
976 
~7t 
6114 
1U 
801 
804 
123 

Lira 

40 
500 

40 
40 
40 
40 
50 
40 

500 
40 

500 
70 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
so 
40 
40 

500 
500 
500 

40 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
70 
70 
40 
40 
~o 

1500 

'o 
70 
40 
so 
40 
40 
70 
40 
40 
40 

soo 
so 
50 
40 
70 
5d 
50 
10 
40 

100 
10 
40 
50 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
70 
40 
70 

JOO 
50 
40 
70 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
50 
40 

200 

No. Lira 

816 40 
862 50 
940 40 
9S6 to 
956 70 
981 40 
994 70 

14010 10 
52 4() 
97 'l) 

110 50 
129 şo 

lM so 
161 40 
114 40 
244 50 
25, 70 
297 40 
33~ 10 
363 soo 
382 500 
388 40 
398 70 
410 40 
435 40 
438 50 
448 50 
489 70 
504 40 
517 40 
646 500 
683 40 

732 50 
735 40 
141 200000 
7 54 40 
790 500 
794 40 
809 40 
853 70 
854 40 
855 40 
ses 40 
l&R 40 
810 10 
889 50 
910 1000 
936 .so 
942 40 
g46 40 
968 40 
981 50 

15073 50 
120 40 
l7a o 
Ub 40 
2b6 40 
270 50 

!il 40 
Mo 40 
40J 40 
403 800 
411 40 
451 40 
453 70 
481 40 
489 40 
575 40 
5gg 50 
609 40 
653 500 
Hl 40 
690 200 
692 10 
727 iO 
70 40 
781 $0 
800 40 
862 40 
807 50 
ssı 40 
911 50 
tıt 50 
977 50 
Hl 40 
!)Q1 40 

No. 
16026 

67 
107 
109 
U6 
~27 
344 
356 
388 
41t 
435 
473 
477 
548 
575 
577 
640 
743 
'84 
766 
767 
772 
a~1 
974 

17116 
14SI 
ıu 
18, 
236 
274 
292 
!07 
U1 
327 
343 
380 
412 
4~4 
438 
441 
492 
50i 
s1a 
.524 
~70 
596 
644 
646 
732 
733 
753 
;12 
785 
839 
147 
86.S 
166 
867 
•70 
181 
89.S 
1~7 
942 

UOIS6 
14 
u 

166 
203 
a41 
371 
372 
440 
4'~ 
08 
548 
uı 
577 
H~ 
606 
628 
u• 
6U 
115 
7U 
719 
1§8 

Lira 

50 
40 
40 
40 
10 
70 
40 
40 
40 
'o 

500 
70 
40 
40 
40 
70 
50 
70 
40 

100 
200 
500 
40 
70 
40 
70 
50 

soo 
40 
40 
50 
40 •o 70 
40 
4o 
40 
86 
40 
40 
50 
sO 
70 
40 
10 
40 

$00 
50 
40 
50 
50 

500 
40 
50 
•o 
50 
40 

s&o 

'° tt 
40 
60 
40 
JO 
40 
40 
40 

1500 
40 
ıoo 

40 
iOO 

4ll 
40 
50 
70 

500 
50 

500 
50 
g{) 
iG 
40 

200 
.. o 
so 

N&. 
AOI 
847 
841 
8&9 
891 
921 

19009 
50 
97 

112 
136 
145 
179 
183 
275 
Uo 
321 
344 
160 
42.S 
512 
$13 
~~8 
616 
6S4 
641 
~8· 'u 
747 
779 
861 
Hl 
~64 
918 
997 

20001 
34 
35 
7t 1u 

127 
Ut 
2oa 
114 

••• 312 
323 
H6 
Ua 
461 
410 
432 
438 
481 
•ta 
Sl2 
600 
617 
134 
'84 
668 
701 
710 
113 
7~9 
717 
793 
717 
&45 
850 
856 
sH 
940 
0•1 

21029 

~· 45 
82 

157 
302 
211 
lt7 
140 
944 
•Ol 
484 

Lira 
ıo 
40 
70 
40 
"40 
40 

500 
70 
40 
46 

200 
40 
40 
70 
ıoo 
40 
so 
50 
40 
40 
40 
70 
4Ô 
40 
40 
40 

200 
so 
40 
50 
40 
so 
50 
50 
40 
ao 
40 
40 

iOO 
49 
70 
40 
~ 
40 
•o 
70 
40 
'40 
40 
70 
40 
40 
70 

200 ... 
50 
40 
50 
40 
~o 
50 
Ao 
40 
40 
70 
70 

!00 
so 
'40 
40 
70 

100 
40 
60 
40 

12000 
40 
'40 

500 
40 
M 
70 
50 
.50 
40 
'40 

No. 
489 
sol 
507 
509 
612 
632 
669 
708 
180 
820 
829 
159 
884 
869 
903 
040 
9M 
981 
ou 

2202! 
28 

123 
128 
13a 
180 
220 
241 
~47 
313 
j14 
311 
aıa 
U4 
38l 
437 
&5! 
616 
U8 
750 
75S 
102 
881 
902 
ııa ... 

23030 
37 
4S 
99 

180 
1H 
281 
290 
291 
333 
409 
52.I 
547 
888 
821 
128 
844 
657 
&U 
698 
710 
8~2 
826 
844 
883 
903 
Hı 

24010 
jg 
40 
99 

209 
230 
279 
J04 
3U ,.. 
4'5 
476 
412 
497 

Lira 

40 
70 
40 

500 
40 
so 
40 
40 

500 
10 
50 
$0 

!00 
50 

200 
40 
50 

500 
.S() 
40 
40 

200 
500 
70 
40 
40 
40 
40 
so 
40 
40 

200 
50 
40 
70 
40 

500 
40 
40 
40 
40 
4b 
70 

100 

'° 40 
40 
so 
50 

900 
50 
40 

soo 
70 
40 

1500 
!O 

500 
40 

. 50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 

500 
40 
40 
40 

500 
40 
40 
50 
40 
40 

200 
40 
40 
50 
50 
JO 
70 
40 
70 
~o 

No. 

502 
521 
537 
~6l 
:ıss 

605 
624 
637 
619 
696 
714 
723 
185 
798 
833 
g6o 

25019 
81 

120 
~20 
230 
236 
256 
21)8 
413 
431 
436 
438 
493 
502 
531 
544 
.~M 
566 
577 
599 
611 
&17 
632 
637 
611 
68! 
737 
711 
nı 
795 
799 
832 
881 
897 
899 
913 
941 
994 

26053 
il 
14 
ıu 
U4 
ıu 
aıo 
212 
ı•o uo 
au 
421 
440 
457 
412 
527 
582 
687 
611 
111 
'69 
H• 
982 
988 
9~4 

27020 
126 
177 
19& 
218 
231 
243 

Lira 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
so 
so 
40 

500 
500 
40 
40 
70 
50 
70 

500 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
50 
so 
40 

~00 
40 
40 
70 

800 
40 
40 
70 

200 
40 
40 

200 
500 
40 
40 
50 
40 

aoo 
40 
40 
40 
40 
40 
10 
40 
70 
70 

500 
40 

500 
50 

100 
~o 

•o aoo 
$0 
40 
50 
10 
50 
50 

200 
70 

500 
40 
50 

500 
40 
10 
7Ö 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
10 
40 

No. 

326 40 
355 70 
357 40 
385 ı 50 
38' !00 
388 70 
407 .. o 
409 1 50 
4i6 500 
435 40 
473 50 
502 40 
54g 40 
542 40 
:143 1'1. 70 
613 ~ 500 
655 .. 40 
710 40 
127 50 
748 so 
809 40 
867 "'T' 40 
952 ...... 40 
984 40 
ggg 40 

28008 50 
94 40 

103 40 
151 4o 
161 .500 
171 50 
Uı 50 
286 50 
261 500 
264 50 
279 500 
339 500 
355 40 
403 70 
4Rl 40 
537 50 
5t11 70 
577 50 
fiU 40 
11" 40 
727 50 
750 500 
779 40 
862 40 
As1> 40 
A91 40 
906 200 
941 40 
956 50 
g14 llO 
087 40 

29040 10 
57 40 
to 50 
uı 500 
iU 40 
190 40 • 
298 50 
330 500 
360 40 
410 40 
453 !O 
4&0 40 
MO 40 
JIO 10 
625 200 
842 500 
645 1000 
600 40 
116 $0 
,., 40 
814 50 
815 70 
847 40 
860 70 
872 500 
~7A ~O 
§10 200 
92~ 500 
Ut JO 
991 40 

ı. ls.tanbul limo an sahil sıhhiye mer- KlıtALıK APA1trı1t1AN f 
~ BefUd41 Va/ Awı.r ldOr,,... 

~ıı satınitlma koınisybdtından= a.-iıttatıa tklJ\ci Abdülhamit va. 

t1a1dUlar Hukuk Rd.ı-imliijindcn: ı . K_a:!ıköy Sulh /1.,"in.ci Ilukuk H&. 

Göztepede Birinci Orta sokakta 8 kımltyındcn: 
numartlı htnede dldft lltiHıw~t ~. Mahkememizce tcrc°kcilne vaz'iyet 
ilizin ayni hanede d.kin Osman alf'y- olunan Kadıköyündc Misakı Milli goka 
hine cWifil ~k~flftftttı Otftlflntn ğmda 30 numaralı evde ölen Ktmale 
mrine dönmeei ve d<Snmedtii takdirde alt ~şya :ıçık attırma surHile 1~.tô. 
boşaıun&lltına karat vetjlmttl U.leo 936 tarihine müsadif pazartesi ıaat 
bile açtığı davadan dolayı ~üfldaley. 14 de slltılacağıntlan tallp ölanltınn 
~ dava istidası göndcrilmiı, ve mild- mezkur gün ve saatte mahallinde bu
daıeyh Osn\anttı {1~ t.ydtı1 ~rt 0,•int _ı_u_n_m_aı __ .. _rı_i_la_n_o_ı_un--::u_r_. -----

ettitj~ ~ ~erkezimi:ae ait kavalı iathnbıôlla ... k wiltme il• wnlt kıt aka.rl&tııida4 olup ahiren t.puU• 

2eıceJctlr. Kqif bedeli {19U)' Hr&clır. man hlline konulaıı 71/1, T1,/21 'tııa, 
A - Bu ite ait tartname mı•lattlırı 11/4, 71/5, 1118 n...-ıı altı kin 
~ F ~-,_ ~ık arttırm• au...W. kin.ya V.U. 
8 - ennt ııartname csektit. Su altı .wı-. cMhıdU dtb'dtr 
3 - İdari ıartname. w ikim tlter od&lıdır. Her d&lruıa ll&a 

blll li~ lateldiler lnı tartname ve eYrakını paraııa olan.k latan· mamı1 mutbüı, tJtkttik, au ve hava
i 4 111 •alıil sıhhiye merkezi levazımından alabilirler; guı tMliatı vatdtr. Ttftnilatı •iNii 

1'ı.d, '";; E.luiltnıe 16 birinci tefrin 1931 c'llln& ifUftU .. at 14 dı Ga• tamamdır. Uoer ôdalı dairelerin oS. 
'l:tb..~ ~r-a. M f ka d -'-""- k 1 dukç& ft6lf blOdl vlrdlr. M~ --cıi,,. usta a paıa ıo ğm a me:u1UT mer ez satına ma ve ihaltll 21.ıo.DH çaf'f&mba ,unt 

S 
011

Unda Y•pıl~tır. sa&t on U~rı oe altıya kadar Dlelk· 
6 - E.lcailtnıe açık olac&kttt. tatta Ak*'"tlttdt 9' ttuınata.ıı miti-
~~ ~iltnıeye ıireceklerin 146 lira liO liunıt nnıvaldcal tnıl· vo1li b)'llllkıımıı.- )'&pılaOlldJr, 

1 1le en az 3000 liralık bu ıilri tuairatı J&Plıtma dair bir ~lt vt teflİÜ aa1Uftllc lttlrtaltr 
~ikası göıtermeıi ıarttır. (1748) h• a1ln taat dokuldan 12 Yt YI H 

- • deıı on Altıya lrad&t mUt.e?tUt 1caynaa. 

t.erkettijl ve ner~ o14ulu mal Cam o~ M yt 

ntadığı şerhile bili teblii iade edilmii 933-934 senesi Davutpaşa orta~ 
ft mahkemece de ilinen. tebligat ic- ikulundan aldığım fiahatfotnarn~ 
ttsına karar verilerek 18.11.0~8 pa- kaybf!ttinı. Yenisini çıkaracağımdan 
arte8i günü saat ona daveti mutaza.m eskisinin hükmü yoktur. 
mm claveti79 ııo daY& iltkluı 1Uretl YôCU"°"le trantvaıı ofltldcıf '5 
mahktme divttıhanaınne tAlil< ~ltmt~ numar(J(la (IIalil) 
elduğundan dava i.stiGasına kartı ta· (V. No. 18592) 
rUıi ilandan itlb&~rt 20 gUn t.arfında --------------
~ap "*'m•k ve ~i mdlnlrda SATILIK KöŞk 
mahkemeye ,elm~k Ut.ere k~ty~ l- K&rta.1 Vapur iskelesi \'C istasyo. 

· 316 ~- _ ZAY=t li'1t kanıllftü "1Utlca&t tde\Utt. 

~~ lldı~uınıu~. Gebt.e gubelin- 3098 tı.um1.ralı çift yUk arabuınm ~~------------- os:ol!'f 
lliı olunur, nundan (20) Yunus istu)ll6nundan (8)' .. 

15un <lak _ ZA'rf (V~ No. lO<.JOVı 
}ı\..~ l'enııe .. erı vesaikimi .zayi et. pli.kasını z:a.Yt •ttiın. Yenisini alaca· __,..__ ____ .,........_......., _ _._.....,.. 

dakika mesafede (28871) arşm mez.. 
tu a.tut üzerlrıd~ mil ahıt iki kuywm, 
bağı satılıktır. Talip olanlar ayni 
köşkte sahibi Mu.it.araya mUracalUa
tı. 

-'«ltttıu 0ın::;1 ala.cağnndan cskisil\in ğnndan eskisinin hükmü yoktur. Gazi Osmanpa.şa mektebinden &1- hükmQ )'Oktur. 
llcıoa 

8 
ığını ilan ederim. M CT<;ıaf'& oğlu Abdtıllah dıflm ıınıf •~ıne vesikamı M1i et. 
G.kkı oğlu 141114U ôzlHUc (V. No. 18.590). ti& \reıtiJifti alt.C&ğfnıdln e&kittıUft 

115 KftWil 
·ev. ~ 1~89>. 

,J 
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Müşterilerinden gördO§O ra§bet ve teveccüh üzerine bu kere 
kişesini modern bir şekilde tevsi etmiştir. ' Sayın müşterilerinin 
ziyaretlerini diler. 

TUNÇAV 

TUNÇAV 
TUNÇAV 

GiŞESi 

GiŞESi 

GiŞESi 

936 yılbaşı pivangosund~ 
lirayı Avukat EJay1 FEVZiYE 

20,000 lirayı Bay CELALE 

500,000 

~ o '~·~ 22 inci , t:er.t"ip i 'kinci keşidede '30,000 
lirayı Bayan ADiLEYE · ,{. 

' v ~ 

TUNÇAV GiŞESi Birinci t:ertip üçüncü keşidede S0,000 li- .. ) ~ 
rayı t:a•çı ameıesinden Rizeli HCJSEViNE \\ il \: 

l ( . ~ 
Verdljll gibi her ay da biletlerden sevlnmiyen hemen yok gibidir. : 

BkD bQyOk Dkıramlye~n [Q)ftır{d)elfll veıreırıı ri!e;:,; , .. -. 4'........,-,...~ 
IBaDokpazaır başo N@a 2 MaD lOJ D Cemao ~Uşesft<dlDır ,.it' 

Bu defa iki yüZ bin lirayı 
14741 nunıar-alı bilet sahibi 
müşterilerirn~zd~ljl- Beyazıtta 
Bakırcı la~ 62,e numarada 

j Bayan Huriyeye 
15.000 lirayı 21.044 num,aralı bilet sahibi müşterilerimizden 

Beykozda Akbabada bahçıvan Ba~ Kazım kazanmıştır. 
Glşemden bilet alan glloüfi birinde muhakkak 

200.000 lirayı kazanan 
ze~gln olacJtktır .. 

Bayan Huriye Blletlerlnlzl alırken gişenin firmasını mutlaka okuyunuz 

Görülmemiş bir rekor yaparak son 
keşidede dört büyük ikramiye verdi 

1- 200,000, 14741 

il - 30,000, 9461 
111 - 20,000, 1156 

iV - 12,000, 21039 

Bay Talat: Betiktat Şenlikdede 
14 numara. 

ismi henüz anlatılmamı9br. 

Şera~ttin ve Sefer Hereke istas
yonu büfesinde. 

ismini vermek istemiyor. 

işte sonbahar 
Akşam serinliğine karşı kendinizi ıtıuha.f aza etmek için bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle ve gripten lCoruruna.k iç,in icabedcn ihtiyat 

hareketi derhal 'verir 

Ti E' de 
veresiye satılmaktadır. 

Denizyolları işletmesi müdürlüğünden: 
o

Kapalı zarf usulile yapılan ek ıiltmede verilen bedeli yüksek 1 t 
rüldüğündn idaremizin tophane rıhtımında yapılacak olan taıt>ir• t 

Sayın nıüşterilerinı : 
Yeni tertip biletler gelmiştir. 

1 liradan satıyoruz 
ve kıymettar hediye veriyoruz. 

Taşradan sipariş kabul olunur. 

Adrese dikkat: Eminönü 16 No. tel. 22082 ij. Nimet 

iti açık eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme, 15 - 10 - 1936 günii s:J~, 
on befte İdaremiz Levazım Şefliğinde yapılacaktır. Şartname tJ 

projeler idaremiz veznesinde iki lira mukabilinde satılmaktaaır· 
(2044) . ~ 

cf 
Sahibi: ASIM US- VAKiT Matb!1 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Se'·er. 


